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Despre 
curcani sau 
stringenţe 

Nu mai întrebăm de sănătate, 
întrebăm dacă suntem vii. Nu mai 
vorbim de „priorităţi”, vorbim de 
stringenţe. De fără-de-asta-nu-se-
poate. Nu mai vorbim de ce-i de 
făcut, ne întrebăm ce-i de făcut în 
primul rând. Sau: măcar atât! Ceea 
ce se impune fără amânare, în mod 
imperios. Celelalte – cum va vrea 
Domnul. De-am ajunge pân’ acolo.

Discuţiile despre „stringenţe” 
sunt nu doar evidente, sunt ine-
vitabile. Chiar şi atunci când sunt 
deocheate de speculaţiile politice, 
parcă pentru a ne avertiza: în apele 
tulburi cineva va prinde peştii... de 
neprins altă dată. 
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A n c h e t ă

Mai mult, în ultimul număr al ziarului, Ilan Şor a ticluit 
şi o „investigaţie jurnalistică” despre el însuşi, despre cât 
de onest şi curat este, şi prezintă pretinse probe care, în 
opinia sa, i-ar demonstra nevinovăţia şi ar arăta cine ar sta 
în realitate în spatele dosarului miliardului. 

Mircea V. CIOBANU
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Deputatul fugar Ilan Şor şi-a făcut de 
câteva luni o gazetă de partid, distribuită 
gratuit, în special în localităţile rurale. 
Aproape în fiecare din cele 16 pagini ale 
publicaţiei apare portretul zâmbitor al lui 
Şor sau vreun articol în care îi sunt elogiate 
pretinsele merite. 

„Pentru 
popor”, 
un ziar triȘOR
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Între Covid și datorie
În timp ce Primăria Municipiului Chișinău și-a 
închis ușile pentru vizitatori începând cu ziua 
de 15 martie, din cauza înregistrării mai multor 
cazuri de infectare cu virusul Covid, Comisia 
Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică 
a decis ca, începând cu ziua de 16 martie, elevii să 
revină pe băncile școlii, chiar și în localitățile aflate 
sub cod roșu de alertă Covid. 
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Candidatura lui Golovatiuc, 
o mișcare de anticipare a PSRM

Ziarul este membru al Asociației Presei Independente 
(API), iar API este membru al Asociației Mondiale
a Ziarelor și a Producătorilor de Știri (WAN/IFRA).World Association of News-

papers and News Publishers

Nominalizarea lui Vladimir 
Golovatiuc în calitate de candi-
dat al majorității parlamentare 
la funcția de prim-ministru a fost 
făcută de socialişti cu speranța că 
Curtea Constituțională va da un 
verdict negativ decretului prezi-
dențial cu privire la desemnarea 
lui Igor Grosu. De această părere 
este analistul politic Anatol Țăra-
nu, care crede însă că o asemenea 
decizie a Curții este puțin pro-
babilă şi, drept urmare, PSRM 
acționează în anticipare, fără să 
fie convins că anume candidatura 
lui Golovatiuc la şefia Guvernu-
lui va ajunge să fie dezbătută în 
Parlament.

Mai mult, expertul admite că 
majoritatea „PSRM-Șor” ar putea 
vota un guvern condus de Grosu, 
chiar dacă acum exponenții aces-
teia declară contrariul, pentru a 
îndepărta alegerile anticipate şi 
deoarece „pentru ei fiecare lună 
în plus înseamnă bani”.

„În această situație, nu există 
soluții bune pentru nimeni. Există 
riscuri pentru toți jucătorii. Dar 
Sandu şi echipa ei are un obiec-
tiv categoric – alegeri anticipate 
cât mai curând, pentru a folosi la 
maximum avantajele care decurg 

din victoria ei la prezidențiale. 
Eu cred că acest lucru îl înțeleg 
foarte bine şi socialiştii, şi şoriş-
tii, care încearcă din răsputeri să 
împingă cât mai departe alegeri-
le parlamentare, pentru a oferi 
şanse echipei Maiei Sandu să se 
înglodeze în rezolvarea situației 
complicate, economice şi pan-
demice. Asta mă întăreşte încă 
o dată în convingerea că actuala 
majoritate parlamentară ar pu-
tea să voteze guvernul Grosu”, a 
declarat Anatol Țăranu pentru 
„Gazeta de Chişinău”.

Fostul preşedinte al Curții 
Constituționale, Alexandru Tă-
nase, constată că Golovatiuc nu 
cunoaşte limba oficială a statu-
lui. „Cum e majoritatea – aşa 
e şi candidatul…”, punctează 
Tănase.

Între timp, Curtea Constitu-
țională a anunțat că va examina 
vineri, 19 martie, sesizarea socia-
liştilor care au cerut suspendarea 
decretului Maiei Sandu cu privire 
la desemnarea lui Igor Grosu la 
funcția de premier, iar Preşedin-
ția a respins cererea PSRM de a 
iniția noi consultări cu fracțiunile 
parlamentare.

Valeriu CAȚER

Abrogarea „legii miliardului”, 
declarată neconstituțională

16 decembrie, de către deputații 
din majoritatea „PSRM-Șor-Pen-
tru Moldova”, a fost declarată 
neconstituțională. Decizia a fost 
luată în şedința de joi, 18 martie, 
a Curții Constituționale (CC), care 
a suspendat anterior acțiunea legii 
votate la miez de noapte, pe 16 
decembrie, de deputații din alian-
ța „PSRM-Șor-Pentru Moldova”. 
Legea abrogată abuziv de majori-
tatea parlamentară stipula că un 
credit de 14 miliarde de dolari, 
oferit celor trei bănci devalizate 
în urma fraudei bancare – Ban-
ca de Economii, Banca Socială şi 
Unibank –, este transformat în 
datorie de stat, ce urmează a fi 
întoarsă eşalonat timp de 25 de 
ani Băncii Naționale a Moldovei.

„Curtea a reținut că, în cazul 
unui proiect de lege care are im-
pact bugetar, Parlamentul trebu-
ie să solicite avizul Guvernului 
privind proiectul în discuție, iar 
Guvernul este obligat să avizeze 
proiectul trimis de Parlament în 
baza procedurii prevăzute de arti-
colul 131 alin. (4) din Constituție. 
Curtea a constatat că, la secțiunea 
rezervată avizului Guvernului de 
pe site-ul Parlamentului, nu este 
anexat un asemenea Aviz”, se ara-
tă în motivația Hotărârii făcută 

publică de preşedinta CC, Dom-
nica Manole.

Decizia CC este definitivă, nu 
poate fi supusă niciunei căi de 
atac şi intră în vigoare de la data 
adoptării.

Anularea acestei legi s-a înscris, 
de altfel, în programul electoral al 
lui Igor Dodon, la prezidențialele 
din 2016, însă pe parcursul celor 
patru ani ai mandatului său şi pes-
te un an în care au deținut toate 
funcțiile-cheie în stat, socialiştii 
au abandonat ideea, revenind la 
aceasta doar după ce liderul so-
cialiştilor a pierdut scrutinul din 
2020 în fața Maiei Sandu.

Menționăm că, în conformi-
tate cu proiectul votat în şedința 
nocturnă din decembrie 2020, 
Guvernul urma să elaboreze şi 
să propună, în termen de 3 luni 
de la intrarea în vigoare a legii, 
măsurile necesare pentru soluțio-
narea problemei datoriei băncilor 
„Banca de Economii”, „Banca So-
cială” şi „Unibank” față de BNM.

Acum Guvernul este obligat să 
transfere BNM anual aproximativ 
un miliard de lei din bugetul statu-
lui, iar suma totală ce urmează să 
fie restituită se ridică, cu tot cu do-
bânzi, la circa 25 de miliarde de lei.

V.V.

R A C U R S I

La plantat copaci pe malul râului Ichel, în preajma satului Coșernița. Foto: facebook.com/Hai Moldova

Abrogarea aşa-numitei „legi 
a miliardului” printr-o decizie 
adoptată la miez de noapte, pe 
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Revenirea în sălile de clasă a 
copiilor are loc pe fundalul suspi-
ciunilor şi a mai multor declarații 
făcute de experții epidemiologi 
că noile tulpini SARS-CoV2, mai 
contagioase şi mai periculoase, 
circulă pe teritoriul RM. Copiii şi 
profesorii revin la şcoală inclusiv 
în centrele raionale, unde nu mai 
sunt locuri în spitale. 

Profesorii sunt îngrijoraţi

La Liceul Teoretic „Gheorghe 
Asachi” din Chişinău, la mijlocul 
acestei săptămâni au fost înregis-
trați 12 elevi confirmați pozitiv 
cu virusul Covid, iar 52 de copii 
se aflau în autoizolare din cau-
za prezenței virusului în familie. 
Totodată, au fost confirmate cu 
această boală nouă cadre didac-
tice şi patru lucrători din rândul 
personalului auxiliar.

La lecții, aşa cum prevede 
decizia CNESP şi a Ministerului 
Educației, au revenit toți elevii din 
clasele primare şi cei din clasele 
a IX-a şi a XII-a care urmează să 
susțină examene de absolvire şi 
Bacul. Învață online copiii cla-
selor a V-VIII-a şi cei din clasele 
a X-a şi a XI. 

„Am ales cele mai spațioase săli 
de clasă pentru a putea respecta 
distanța dintre copii. Înainte de 
a intra în şcoală, elevilor li se mă-
soară temperatura. La lecții stau 
cu măşti, aşa cum recomandă me-
dicii epidemiologi. Cu toate aces-
tea, există o temere destul de mare 
în rândul profesorilor şi, totodată, 
noi, administrația, ne facem griji 
pentru angajați. Mulți profesori 
fac parte din categoria de risc, au 
diferite boli cronice. Avem un pro-
fesor care predă claselor a IX-a, 
are diabet zaharat şi a solicitat 
să predea doar online. Totodată, 
avem minim o clasă unde părin-
ții s-au mobilizat şi au semnat o 

petiție în care solicită ca elevii să 
treacă la predarea online. Ținând 
cont că spitalele sunt arhipline, 
această situație nu poate să nu 
ne îngrijoreze”, a declarat, pentru 
GAZETA de Chişinău, Nona Chi-
riac, director interimar al liceului.

În acelaşi timp, la Liceul „Mir-
cea Eliade” sunt opt elevi şi trei 
profesori infectați cu virusul Co-
vid. Administrația liceului a refu-
zat să comenteze decizia CNESP, 
dar a menționat că este o „decizie 
ilogică care pune în pericol atât 
profesorii, cât şi elevii”.

Spitalul e arhiplin, 
iar liceenii vin la ore 
cu microbuze de rută

Nu departe de Chişinău, în ora-
şul Anenii Noi, medicii luptă de o 
lună să facă față unui flux mare 
de pacienți. Luni, aici erau 155 de 
bolnavi deşi spitalul are doar 133 
de locuri. Vicedirectorul medical, 
Diana Crudu, ne-a informat că au 
fost aduse paturi dintr-o tabără şi 
au fost înşiruite şi pe coridor. În 
secția de terapie intensivă sunt 
cinci pacienții, deşi sunt doar trei 
locuri. Au mai fost adăugate două 
paturi. 

„Medicii sunt epuizați. Avem 
patru secții Covid unde activează 
şase medici. Au fost reprofilate 
secțiile chirurgie şi pediatrie în 
secții Covid. Ne străduim să-i pri-
mim pe toți cei care au pneumonii. 
Au fost cazuri în care din lipsă 
de paturi bolnavii au fost trans-
portați la spitalul din Căuşeni şi 
la Ștefan-Vodă”, ne mai spune 
Diana Crudu. 

În pofida codului roşu de alertă 
Covid în raion şi a situației epi-
demiologice grave, miercuri elevii 
claselor a XII-a, 75 de liceeni, au 
revenit în sălile de clasă ale Lice-
ului „Andrei Straistă” din oraşul 
Anenii Noi. Liceul este frecventat 
de copii din toate satele din acest 
raion. Elevii circulă pe cont pro-
priu, vin cu microbuzele de rută 
la lecții. 

„Am discutat cu administrato-
rii rutelor care au promis că țin 
cont întocmai de recomandările 
Comisiei Naționale pentru Sănă-
tate Publică. Avem opt copii care 
vin din satul Calfa, de exemplu, 
şi administratorul a promis că fac 
o rută doar pentru aceşti elevi. 

Între Covid și datorie

„O ţară nu poate bloca accesul pe teritoriul ei cetăţenilor 
nevaccinaţi – poate cere un test negativ, poate cere dova-
da imunităţii naturale, dar nu poate primi doar oameni 
vaccinaţi. Acesta ar fi, fără îndoială, un abuz împotriva 
dreptului la liberă circulaţie. Nici o linie aeriană, să zicem, 

nu poate condiţiona accesul la serviciile ei de transport de 
un vaccin”.

Comisarul european pentru Transporturi, 
Adina Vălean

https://www.agerpres.ro/declaratia-zilei
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În timp ce Primăria Municipiului Chişinău 
şi-a închis uşile pentru vizitatori începând 
cu ziua de 15 martie, din cauza înregistrării 
mai multor cazuri de infectare cu virusul 

Covid, Comisia Naţională Extraordinară pentru 
Sănătate Publică a decis ca, începând cu ziua de 
16 martie, elevii să revină pe băncile şcolii, chiar 
şi în localităţile aflate sub cod roşu de alertă 
Covid. 

Avem liceeni în sate cu focare de 
Covid şi, în cazul lor, am decis să 
învețe deocamdată online”, ne-a 
informat Olga Dogari, director 
adjunct al liceului. Potrivit ei, pro-
fesorii sunt alarmați de situația 
epidemiologică gravă din raion. 
Elevii din clasele primare şi din 
clasele V-VIII au trecut la procesul 
de studii online, pentru a nu fi 
supuşi unor riscuri suplimentare, 
ne mai spune Olga Dogari. 

„Am plâns-o ca pe o soră”

O situație epidemiologică alar-
mantă se atestă şi în raionul Hân-
ceşti. Inițial, au fost două focare, 
la Nemțeni şi la Cotul Morii. Acum 
epidemia s-a extins în toate satele. 
Cele patru secții Covid ale spitalu-
lui, cu o capacitate de 90 de locuri, 
sunt arhipline. Toate locurile din 
secția reanimare sunt ocupate. Po-
trivit directorului Petru Cibotaru, 
zilnic aici sunt aduşi câte 10-12 
bolnavi din toate localitățile ra-
ionului. Majoritatea pacienților 
suferă de pneumonii şi necesită 
să fie internați. În pofida situației 
epidemiologice alarmante, copiii 
din clasele primare şi a IX-a, a 
XII-a au revenit din 16 martie în 
sălile de clasă.

„În cazul nostru, majoritatea 
părinților îşi doresc ca elevii să 
fie prezenți la lecții. Respectăm 
deciziile CNESP şi ale MECC. Ne 
bucură faptul că nu avem în pre-
zent profesori infectați şi sperăm 
că această năpastă ne va ocoli. 
Avem patru elevi în autoizolare 
fiind bolnav cineva din membrii 
familiilor”, a precizat Ana Plăcin-
tă, directorul Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu” din oraşul 
Hânceşti.

În acelaşi timp, la Cotul Morii, 
Hânceşti, a pierdut lupta pentru 
viață în urma complicațiilor pro-
vocate de Covid directorul gim-
naziului, Rita Dănilă, în vârstă 
de doar 49 de ani. Vestea i-a şo-
cat pe toți cei care au cunoscut-o. 
Profesoara a activat timp de 23 
de ani în domeniul educației. „A 
fost un om de excepție, foarte 
receptivă şi atentă față de copii, 
inclusiv față de cei din familii-
le vulnerabile pe care i-a ajutat 
mult. A fost testată pozitiv acasă. 
Am fost şocați că a pierdut fulge-
rător lupta cu boala, am plâns-o 
ca pe soră”, ne-a informat Mila 
Bivol, profesoară de fizică de la 
Cotul Morii.

Aici au revenit la ore copiii din 
clasele primare şi copiii de clasa a 

Svetlana COROBCEANU

IX-a. „Unii părinți au refuzat să-şi 
dea copiii la şcoală. Profesorii le-
au mers în întâmpinare şi predau 
după-masă şi lecții  online”, ne-a 
mai spus profesoara.

Peste 550 de profesori 
şi educatori infectaţi

O situație epidemiologică gravă 
se atestă şi la Floreni, Anenii Noi. 
Aici a pierdut recent lupta cu Co-
vid fosta profesoară de geografie, 
Agafia Crețu, mama primarului 
localității, Ruslan Crețu.

„Eu personal sunt contra relu-
ării procesului de studii la şcoală. 
Situația epidemiologică nu este 
sub control. Acum ne mai men-
ținem cât de cât, dar, dacă nu vor 
fi luate măsuri drastice şi nu va fi 
introdusă starea de urgență măcar 
timp de două săptămâni, situația 
ar putea scăpa de sub control”, a 
declarat primarul.

Potrivit informațiilor prezenta-
te de Ministerul Educației, în pre-
zent, 550 de educatori şi profesori 
din RM, dar şi peste 340 de elevi 
sunt infectați cu virusul Covid.

La 13 martie a decedat şi o edu-
catoare de la Grădinița „Voinicel” 
din capitală, Aurelia Grigoraş. 
Colegii educatoarei au postat un 
mesaj emoționant pe pagina de 
facebook a grădiniței în care în-
deamnă părinții, dacă au cazuri 
de infecție în familie, să țină copiii 
acasă. 

În cadrul instituției mai sunt 
angajați care luptă cu virusul. „Fiți 
responsabili, nu aduceți copilul la 
grădiniță dacă cineva din familie 
prezintă simptome. Întotdeau-
na m-am gândit la copii, acum e 
cazul să-mi apăr angajații. Păs-
trați-ne, este strigător la cer ce s-a 
întâmplat”, a scris conducătoarea 
instituției.
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Râul care îmbolnăvește oamenii

Apele râului Ichel, afluent al 
fluviului Nistru, sunt foarte poluate 
microbiologic şi cu substanţe chimice 
care sunt un pericol pentru sănătatea 

oamenilor. Apele uzate sunt lăsate de autorităţi 
să se deverseze direct în râu, încălcând 
drepturile locuitorilor care trăiesc de-a lungul 
Ichelului. 

În satul Făureşti bântuie un mi-
ros insuportabil. Duhoarea vine 
de la râul Ichel care şerpuieşte 
prin localitate. Asta se întâmplă 
în fiecare zi, începând cu anii 90, 
de când stația de epurare de la 
Ciorescu ar fi nefuncțională, aflăm 
de la Nina şi Maria, două femei 
pe care le-am întâlnit de-a lun-
gul râului Ichel, în timp ce luam 
probe de apă pentru analize de 
laborator. Femeile se arată sigu-
re că putoarea e din cauza apelor 
reziduale care vin dinspre locali-
tățile Ciorescu şi Cricova. 

„La Micăuți, cuscrul meu prin-
de peşte, iar aici nici broaşte nu-s. 
Miros urât este în fiecare zi, dar 
sunt zile când e mai puternic. 
Intră pe ferestre. N-are limită”, 
povesteşte Maria. Cum trăiți cu 
acest miros, le întreb. „Dar ce să 
facem?! Am organizat proteste, 
am închis drumul. Sunt ani de zile 
de când luptăm aşa”, răspunde 
Nina. Maria spune că, din cauza 
apei murdare, nici animalele nu 
le mai adapă la râu: „Dar vaca nici 
nu bea apă de acolo!”. 

„La Micăuţi, cuscrul 
meu prinde peşte, 
iar aici nici broaşte nu-s”

„Dacă ar fi să fie doar la noi, 
dar e peste tot aşa ceva. Nu e doar 
la noi. Nu e singurul râu din R. 
Moldova. Nu ştiu cine va rezol-
va problema asta”, susține Nina. 
În Făureşti există apeduct, fără 
sistem de canalizare şi stație de 
epurare. Fiecare locuitor îşi adu-
nă apele uzate într-o hazna, iar 
apoi, contra cost, vine autospeci-
ala care curăță bazinul subteran 
şi duce apele menajere la o stație 
de epurare.

Ne deplasăm spre alte localități 
pentru a lua apă din râu. Am co-
lectat apă din cinci sate prin care 
trece Ichelul: Coşernița; Făureşti; 

Cum ni se încalcă dreptul la viață

Natalia MUNTEANU

Cricova, Porumbeni şi Româneşti. 
Ajunşi în satul Coşernița, raionul 
Criuleni, chiar pe malul râului, 
i-am întâlnit pe Ghenadie Cazacu 
şi Vladimir Cebotari. Nea Vladi-
mir îşi aminteşte că, pe timpuri, 
râul Ichel era curat, dar acum e un 
dezastru. „Apa e murdară. Totul 
se otrăveşte de la apa asta. Toate 
bolile se iau de la apă”, conchide 
Vladimir Cebotari. 

Ghenadie Cazacu adaugă că 
„starea râului e dezastruoasă”. 
Ghenadie susține că niciun locu-
itor al satului Coşernița nu varsă 
apele uzate în Ichel. Toate apele 
reziduale vin de la Cricova şi Cio-
rescu. „Nu înțeleg cum primăriile 
de la Cricova şi Ciorescu nu pot 
să-şi facă câte o stație de epurare. 
Problema e foarte mare. Să ia bani 
de la Fondul Ecologic Național şi 
să construiască odată!”, se indig-
nează Ghenadie. 

Li se încalcă dreptul 
la viaţă privată

Dreptul la un mediu înconju-
rător sănătos este inclus printre 
drepturile garantate de Convenția 
Europeană a Drepturilor Omu-
lui (CEDO). Acesta a fost alăturat 
dreptului la viață privată. Rodica 
Iordanov, consultant juridic la 
Asociația EcoContact, precizează 
că „orice formă de poluare este 
o încălcare a drepturilor omului 
deoarece omul nu poate avea o 
viață decentă, n-are condiții de 
dezvoltare”. 

„Dreptul la viață privată e în-
călcat prin faptul că e poluare ex-
cesivă, care-i demonstrată. Dacă 
administrațiile locale şi centrale 
nu iau măsuri pentru a diminua şi 
a reduce această poluare, atunci 
dreptul la viață privată este în-
călcat. Omul nu poate locui ele-
mentar în casa lui. Sau trebuie 
să stea permanent cu geamurile 
închise, să nu aibă miros care vine 
din preajmă”, explică juristul Ro-
dica Iordanov. 

Potrivit Rodicăi Iordanov, au-
toritățile care sunt de-a lungul 
râului şi care admit să fie făcute 
deversările directe în Ichel încalcă 
şi Legea apelor. „În Legea apelor 
este prevăzut că noi, cetățenii, 
trebuie să beneficiem de apă ca-
litativă, fără poluare şi obiectivele 
de protecție a mediului trebuie 

atinse prin efortul comun al au-
torităților publice locale, centrale 
şi al mediului de afaceri”, denotă 
Iordanov.

Și Constituția R. Moldova pre-
vede că „fiecare om are dreptul la 
un mediu înconjurător neprimej-
dios din punct de vedere ecologic 
pentru viață şi sănătate, precum 
şi la produse alimentare şi obiecte 
de uz casnic inofensive”.

Apa din râul Ichel este poluată 
şi se atribuie clasei a cincea de 
calitate a apelor, ceea ce înseam-
nă apă foarte poluată, aflăm de la 
Agenția Națională de Sănătate Pu-
blică (ANSP) care monitorizează 
calitatea apelor de suprafață. În 
baza analizei de laborator la facto-
rii microbiologici şi fizico-chimici, 
medicul igienist Ana Șeico susține 
că „apa râului Ichel este interzisă 
pentru irigare”.

Boli provocate 
de apa râului Ichel

Potrivit medicului igienist, mi-
rosul e din cauza bacteriilor de sol 
şi a gazului de hidrogen sulfurat. 
„Mirosul direct nu influențează 
starea de sănătate a locuitorilor. 
Nu provoacă boală, dar creează 
un disconfort olfactiv. Cei sensi-
bili au greață şi sunt influențați 
psiho-emoțional”, precizează me-
dicul igienist. Ana Șeico notează 
că „analiza microbiologică a ară-
tat că sunt depăşiri ale bacteriilor 
din familia enterobacteriacee, 
bacterii coliforme, enterococi 
etc.”.

Cum influențează aceste de-
păşiri asupra stării de sănătate a 
populației? „Dacă locuitorii fo-
losesc această apă pentru a iriga 

culturile agricole, după consumul 
de alimente, agentul patogen, ni-
merind în organism, provoacă in-
fecții intestinale. Aceste infecții se 
caracterizează prin diaree, dureri 
abdominale, colici, febră, iar în 
cazurile mai severe pot duce la 
deshidratarea organismului. Cei 
mai vulnerabili sunt oamenii cu 
sistem imun slăbit, femeile însăr-
cinate, copiii şi adulții în vârstă. 
În urma scăldatului pot apărea 
aceleaşi afecțiuni. La fel dacă mă-
nâncă peşte din Ichel. În timpul 
scăldatului se mai pot contracta 
infecții ale căilor urinare. În cazul 
unor plăgi deschise, se ajunge la 
bacteremie”, explică medicul igi-
enist Ana Șeico.

Ce-i de făcut?

Responsabile de calitatea me-
diului în zona localităților sunt 
primăriile care trebuie să facă 
tratarea apelor uzate. „Nu avem 
influență asupra unor agenți 
măşcați care au acoperire foarte 
mare. Ei trebuie să facă stații de 
preepurare – să deverseze în râu 
apă tehnică, nu apă poluată. Apele 
sunt mai mult poluate menajer. 
IPM fac rapoarte, controale anu-
ale, pe țară, dar fiecare localitate 
trebuie să-şi raporteze starea ape-
lor”, zice Andrei Isac, specialist în 
protecția mediului. 

GAZETA de Chişinău a telefo-
nat la primarii din Coşernița şi 
Ciorescu pentru a afla cum văd 
ei rezolvarea problemei râului 
Ichel. „Nu poate face nimeni 
nimic din cauza corupției. Nu-s 
agenții noştri. Dar primarii nu 
pot face nimic. Înainte se ocupa 
Ecologia, dar acum au dat tot la 

primărie. Primarul n-are putere. 
N-are pârghii. Ne-au dat împu-
terniciri, dar fără pârghii. Eu fac 
un proces-verbal, aplic amenda 
pe care trebuie să o plătească în 
timp de zece zile. Nu o achită. 
După regulament trebuie să-l 
dăm în judecată. La primărie 
n-avem jurist. Dacă contractăm 
un avocat trebuie plătit. Proce-
sul se întinde patru ani de zile”, 
enumeră impedimentele Fiodor 
Tipa, primar de Coşernița. 

„Ne place sau nu ne place, dar 
de dreptate nu fugi. Nu mă spăl 
pe mâini”, şi-a început apărarea 
Ion Scripnic, primar de Ciorescu. 
Primarul susține că a primit cinci 
milioane de lei de la Fondul Eco-
logic Național pentru a construi o 
stație nouă de epurare. Scripnic 
spune că peste aproximativ două 
luni aceasta va funcționa. 

Primarul de Ciorescu preci-
zează că stația de epurare, care 
urmează a fi dată în exploatare la 
Ciorescu, „nu va cuprinde şi satul 
Făureşti, deoarece acolo apele 
subterane se află aproape de sol, 
iar asta înseamnă un proiect foar-
te costisitor. Plus, debitul de ape 
menajere va fi insuficient pentru 
a curăți rețeaua de canalizare. 
Dar, dacă nu există debit, insta-
lațiile se uzează”, argumentează 
Scripnic.

Potrivit datelor Inspectoratului 
pentru Protecția Mediului (IPM) 
şi ale Agenției Apele Moldovei, 
consumul biochimic de oxigen, 
azotul amoniacal, fosforul total, 
ionii de amoniu şi ionii de fosfor 
depăşesc normele admisibile. În 
apele râului Ichel se găsesc deter-
genți, materie în suspensie, nitrați 
şi alte substanțe chimice.

Vladimir Cebotari și Ghenadie Cazacu, locuitori ai satului Coșernița. Foto: Natalia Munteanu
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Julieta SAVIȚCHI

Cumnatul primarului 
și datornicii 
de la Orange Moldova

Mai mulţi locuitori ai Capitalei au 
ajuns „clienţii” companiei de 
colectare a datoriilor PfB Collection 
după ce nu au achitat o lună sau 

două facturile pentru serviciile oferite de Orange 
Moldova. Oamenii susţin că le-au fost sistate 
contractele, iar datele lor au fost transmise la 
PfB Collection fără ca să fie anunţaţi şi fără a li se 
oferi posibilitatea de a plăti în rate şi a beneficia 
în continuare de serviciile de telefonie sau 
televiziune prestate de Orange Moldova. 

Mai mult, pretinşii datornici 
sunt puşi în situația de a achita de 
zece ori mai mult, fiindu-le impu-
se taxe de conectare, penalități sau 
achitarea tehnicii speciale pusă la 
dispoziție de Orange Moldova. Cei 
care au nimerit în această plasă, 
care pare a fi o schemă bine pusă 
la punct, spun că sunt şantajați 
aproape în fiecare zi la telefon de 
către angajații de la PfB Collecti-
on, al cărui administrator şi co-
proprietar este Victor Țaulean, 
cumnatul primarului general al 
Chişinăului, Ion Ceban.

1960 de lei pentru 
o datorie de 160 de lei

Eugenia S. din Chişinău a fost 
sunată la începutul lunii martie de 
către un bărbat care s-a prezentat 
Denis de PfB Collection, care a 
anunțat-o că are o datorie către 
Orange Moldova. Nedumerită, fe-
meia, care tocmai se externase din 
spital după câteva săptămâni de 
tratament de Covid-19 şi se afla în 
pragul unei perioade costisitoare 
de recuperare, a întrebat despre ce 
fel de datorie este vorba. Bărbatul 
pe nume Denis i-a răspuns că este 
vorba de o datorie pentru servicii 
de internet în baza unui contract 
pe care l-a semnat încă în 2019. 
Eugenia i-a spus că de ani buni 
beneficiază de internet de la o altă 
companie şi nu a semnat niciun 
contract cu Orange Moldova pen-
tru internet.

Crezând că este vorba de vreo 
greşeală, Eugenia nu a acordat 
mare atenție apelului. Însă până 
în seară i-au telefonat alte două 
persoane care s-au prezentat de 
la PfB Collection.

Din acea zi femeia era sunată 
cel puțin de trei ori pe zi de către 
cineva de la PfB Collection ca să i 

se spună că trebuie să achite ime-
diat datoria şi că va fi acționată 
în judecată. Uneori, era întrebată 
dacă nu cunoaşte anumite persoa-
ne. Odată a închis telefonul ime-
diat ce interlocutorul a anunțat-o 
că este de la PfB Collection. Acesta 
însă a sunat-o de la alt telefon şi 
a început să strige la ea pentru 
că i-a închis şi a amenințat-o din 
nou cu judecata şi că va trebui să 
plătească cu mult mai mult.

Eugenia S. a sunat în cele din 
urmă la Orange Moldova, de unde 
i s-a comunicat că datoria a fost 
acumulată în urma neachitării 
serviciilor de televiziune de 160 
de lei pentru două luni.

Cum s-a ajuns la 1960 de lei

Eugenia S. a fost pe parcursul 
mai multor ani clienta compa-
niei de distribuire a semnalelor 
de televiziune SUN TV. Ulterior, 
proprietarii SUN TV au vândut 
afacerea companiei Orange Mol-
dova. Într-o zi, Eugenia a sunat 
pe numărul vechi de la SUN TV ca 
să reclame calitatea semnalului. 
De la celălalt capăt al telefonului i 
s-a răspuns că pentru a beneficia 
în continuare de servicii de tele-
viziune este necesar să semneze 
un nou contract, că va fi schimbat 
echipamentul pentru preluarea 
semnalului, că totul se face gra-
tuit, iar în continuare va achita 
doar taxa lunară pentru servicii. 
Părțile au convenit asupra unui 
pachet care costă 80 de lei lunar.

A doua zi, acasă la Eugenia au 
venit doi angajați de la Orange 
Moldova, care au ridicat echipa-
mentul de la SUN TV, l-au înlocuit 
cu unul nou, au programat canale-
le de televiziune, apoi i-au dat să 
semneze un contract. Bucuroasă, 
femeia nu a acordat atenție faptu-
lui că este obligată să nu rezilieze 
timp de doi ani contractul, iar în 
caz de reziliere va trebui să achite 
serviciile de conectare şi utilajul 
oferit. 

Timp de mai bine de un an Eu-
genia nu a avut probleme. Anul 
2020 însă i-a adus provocări mari. 
Fiind angajată în sectorul HoRe-
Ca, mai întâi a fost nevoită să stea 
două luni în concediu forțat din 
cauza pandemiei. Neavând alte 

surse de existență în afară de sa-
lariu, Eugenia a fost nevoită să se 
împrumute pentru a supraviețui. 

După ridicarea restricțiilor, 
situația economică a femeii nu 
s-a ameliorat prea mult. Salariile 
se dădeau cu întârziere, venitu-
rile firmei unde lucra scăzuseră 
simțitor, patronul fiind pus în si-
tuația să dea prioritate achitării 
datoriilor către furnizor şi fisc. 
Astfel, din lipsă de bani, Eugenia 
nu a putut plăti serviciile pentru 
televiziune pentru luna noiembrie 
şi decembrie. 

Patronul i-a promis că îi va 
plăti salariul pentru două luni şi 
femeia era în aşteptarea banilor ca 
să achite facturile. De vreo două 
ori i s-a telefonat de la Compania 
Orange şi i s-a amintit că are da-
torii de 160 de lei şi Eugenia le-a 
dat asigurări că va achita în timpul 
apropiat. Apoi a urmat infectarea 
şi calvarul din spital.

Când a sunat la Orange Moldo-
va să întrebe de unde au luat aşa 
o sumă, i s-a răspuns că 1200 de 
lei constituie taxa pentru conec-
tare, 600 de lei pentru utilaj, iar 
restul reprezintă datoria de 160 
de lei. Femeia a mai fost anunțată 
că contractul i-a fost reziliat din 
cauza datoriilor, iar la 2 februarie 
2021 dosarul ei a fost transmis la 
colectori.

Interesele firmei, 
mai presus de dreptul 
consumatorului

Eugenia S. a sunat de mai mul-
te ori la Orange Moldova ca să 
i se permită să achite datoria la 
ei şi să continue contractul. De 
fiecare dată, operatorii i-au spus 
că este imposibil, deoarece con-
tractul este reziliat şi nu se mai 
poate reveni la el după ce a fost 
trimis colectorilor. Unica şansă 
pentru diminuarea datoriei e să 
restituie utilajul de 600 de lei. Iar 
pentru a beneficia în continuare 
de serviciile de televiziune, ur-
mează să achite integral datoria şi 
să semneze un alt contract pentru 
o anumită perioadă. 

Doar unul din operatori i-a 
spus Eugeniei să meargă la un 
magazin Orange Moldova şi să 
încerce să-şi rezolve problema 
acolo. Acum femeia aşteaptă să 
se facă mai bine ca să se poată 
deplasa şi să-i convingă pe cei de 
la Orange Moldova ca să revină 
la contract şi să scape de datoria 
impusă, o sumă enormă pentru 
dânsa.

Eugenia a apelat la Agenția 
pentru Protecția Consumato-
rului, de unde i s-a răspuns că 
problema nu ține de competența 
lor, dar de a celor de la Agenția 
Națională pentru Reglementări în 
Telecomunicații. De la linia fier-
binte a instituției, o femeie care 
s-a prezentat ca „specialist” i-a zis 
Eugeniei, fără să o asculte prea 
mult, că trebuie să achite datoria, 
că aceasta este strategia Orange 
Moldova.

Am încercat să obținem o 
reacție de la Compania Orange 
Moldova. Am telefonat la recep-
ție şi, după ce ne-am prezentat, 
am solicitat să ne facă legătura 
cu ofițerul de presă al compani-
ei. Fata de la recepție a insistat 
să-i spunem ce întrebări avem, 
după care a promis că vom fi con-
tactați la telefon de o persoană 
competentă. Până la momentul 
predării materialul nimeni de la 
Compania Orange Moldova nu 
ne-a contactat.

Legătura dintre 
cumnatul primarului 
şi Orange Moldova

PfB Collection a fost fondată 
în 2011 de către PfB Consulting, 
deținută de Alexandru Russu, şi 
Victor Țaulean, fratele Tatianei 
Ceban, soția primarului de Chi-
şinău, Ion Ceban. Victor Țaulean 
este şi administratorul companiei. 
Cei doi afacerişti mai dețin împre-
ună o afacere, PfB Legal Consul-
ting, pe care au fondat-o în 2009. 
Toate cele trei firme, inclusiv cea 
de recuperare a datoriilor, îşi au 
oficiul şi adresa juridică la Albă 
Iulia 75, în aceeaşi clădire cu com-

pania Orange Moldova.
În campania electorală de anul 

trecut Victor Țaulean s-a remarcat 
într-un scandal de agitație electo-
rală camuflată în favoarea lui Igor 
Dodon. Operatorii de la call cen-
trul lui Țaulean sunau alegătorii 
şi se prezentau ca angajați ai unui 
centru de investigare a opiniei pu-
blice, apoi întrebau interlocutorii 
dacă „îl susțin în continuare pe 
preşedintele Igor Dodon” şi dacă 
cunosc că acesta „este cel mai bine 
cotat” dintre candidații înscrişi în 
cursa electorală pentru preziden-
țiale. Ulterior, PSRM a raportat 
la CEC cheltuieli de 36 de mii de 
lei pentru acest serviciu.

De pe portalul  PfB Collection 
aflâm că firma are peste 200 de 
clienți, printre care Orange Mol-
dova, două bănci comerciale şi câ-
teva companii de microfinanțare. 
Întreprinderea numără cel puțin 
80 de angajați şi este în căutare 
de lucrători noi, cu studii în drept 
sau economie.

Am telefonat la numărul de 
telefon publicat într-un anunț 
de angajare, la care o femeie pe 
nume Liubov ne-a spus că PfB 
Collection are nevoie de opera-
tori pentru call centru. Regimul 
de lucru al unui operator este de 
şase ore pe zi, pentru care este re-
munerat cu un salariu de 4 mii de 
lei şi un procent din suma achitată 
de debitorii pe care i-a convins să 
plătească datoria. „Totul depinde 
de operator, de puterea lui de a 
convinge. Unii primesc în medie 
câte 6-7 mii de lei lunar, alții de la 
15 mii de lei în sus”, ne-a declarat 
interlocutoarea.

Doamna Liubov a precizat că  
PfB Collection urmăreşte debitorii 
din momentul apariției datoriei 
până la executarea silită şi că în 
acest sens se colaborează cu câțiva 
executori judecătoreşti licențiați.

Am încercat să obținem o 
reacție şi de la Victor Țaulean. 
La telefon, o angajată de la PfB 
Collection ne-a promis că va 
transmite mesajul şefului său şi 
vom fi sunați, dar nu am mai fost 
contactați de nimeni. 

A N C H E T Ă
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Ion CHIȘLEA 

Poate suporta 
Republica Moldova 
un nou lockdown?

În contextul creşterii cazurilor de infectare 
cu Covid-19, provocate, cel mai probabil, 
de noile tulpini ale virusului, este 
vehiculată tot mai frecvent ideea unui nou 

lockdown, adică a necesităţii instituirii unor 
măsuri restrictive mai dure pentru a preveni 
răspândirea virusului. 

E C O N O M I E

Astfel, în urma şedinței recente 
a Consiliului Suprem de Securita-
te, Preşedintele Sandu a propus 
instituirea stării de urgență pen-
tru două săptămâni, iar Guvernul 
urmează să elaboreze lista de re-
stricții asupra activităților sociale 
şi economice pentru a fi propuse 
Parlamentului spre examinare şi 
aprobare.

Centrul analitic Expert-Grup a 
elaborat un studiu, potrivit căruia, 
un nou lockdown, după cel din 
martie-mai 2020, pe de o parte, 
ar putea cauza costuri economice 
şi sociale, lovind în special în în-
treprinderile mici şi salariații cu 
salarii modeste. Pe de altă parte, 
ar putea fi atenuată presiunea pe 
sistemul medical. O analiză „la 
rece” a efectelor lockdown-ului 
precedent ar putea servi, potrivit 
experților drept reper pentru în-
țelegerea efectelor unui potențial 
lockdown în 2021. 

Cum a afectat lockdown-ul 
situaţia sanitară...

Rezultatele estimărilor denotă 
faptul că lockdown-ul din 2020 a 
permis reducerea numărului de 
infectări noi cu 20%, iar a dece-
selor – tocmai cu 45%. Dacă ex-
trapolăm aceste cifre la situația 
din 2021 şi luăm în considerație 
prognozele privind numărul de 
infectări şi decese pentru urmă-
toarele 30 zile, putem estima că 
introducerea lockdown-ului ar pu-
tea duce la micşorarea numărului 
de cazuri noi de la circa 12,3 mii, 
iar cel mai important – va permite 
salvarea a circa 287 de persoane. 

Aceste cifre se referă strict la 
următoarele 30 de zile, timp în 
care se prognozează că, în lipsa 
implementării lockdown-ului, vor 
fi înregistrate alte 61,5 mii de îm-
bolnăviri şi 1432 decese. Mai mult 
decât atât, efectele lockdown-ului 
asupra diminuării răspândirii 
virusului şi reducerii numărului 
de decese vor fi simțite şi pentru 
următoarele luni deoarece scă-
derea numărului de infectări cu 
circa 12,3 mii în aceste 30 de zile 
va proteja alte 36,9 mii persoane 
care potențial puteau fi infectate 

în lanț (în ipoteza că, în medie, 
un infectat contaminează alte trei 
persoane). 

Având în vedere că ponderea 
deceselor în total cazuri, conform 
prognozelor pentru următoarele 
30 de zile este de circa 2,3%, pu-
tem concluziona că vor fi evitate 
alte 849 de decese. În total, in-
troducerea unui lockdown de 30 
de zile va permite evitarea conta-
minării pentru circa 49,2 mii de 
persoane şi va salva viețile a 1136 
de oameni.  

... şi cea economică 

În perioada cuprinsă de loc-
kdownul precedent (martie-mai 

2020), încasările din impozite şi 
taxe au fost cu 1.3 miliarde lei mai 
mici față de nivelul estimat în cazul 
în care nu ar fi fost  lockdown. În 
cazul contribuțiilor de asigurări 
sociale şi obligatorii, încasările 
au fost cu 373 de milioane de lei 
mai mici. Astfel, putem constata 
că impactul net al lockdown-ului 
asupra bugetului public național 
este estimat la circa 1,7 miliarde 
lei – calculat drept diferența dintre 
încasările de facto în perioada mar-
tie – mai 2020 şi încasările care 
puteau fi în lipsa lockdown-ului. 
Totodată, nu constatăm un efect 
dramatic, iar dinamica din lunile 
următoare denotă o ameliorare 
vizibilă a încasărilor bugetare.

Următorul indicator este Indi-
cele Producției Industriale (IPI) 
care este strâns corelat cu princi-
palul indicator macroeconomic– 
Produsul Intern Brut. În lunile 
cuprinse de lockdown, indicele 
respectiv a înregistrat o cădere 
abruptă, fiind mult mai dramatică. 
Cea mai mare lovitură a revenit 
lunii aprilie 2020, când volumul 

producției industriale s-a compri-
mat cu 26% față de aprilie 2019, 
în timp ce în lipsa lockdown-ului 
această cădere putea fi de circa 2,5 
ori mai slabă (deşi, oricum, indi-
cele urma să înregistreze declin 
pe fundalul impactului general al 
pandemiei). 

Totodată, merită de remarcat 
revenirea moderată a activității 
industriale imediat după elimina-
rea lockdown-ului, fapt ce a relevat 
o anumită adaptabilitate şi flexi-
bilitate a complexului industrial. 
Astfel, în pofida repercusiunilor 
dramatice ale coronacrizei, reduce-
rii cererii interne şi externe, dar şi 
a lipsei unui suport real din partea 
guvernului pentru firme şi antre-
prenori, activitatea industrială a 
încheiat anul 2020 aproape de zero 
(în decembrie, indicele s-a diminu-
at cu doar 1,8%, iar în noiembrie 
2020 acesta chiar a înregistrat şi 
o creştere de 2,8%, față de aceeaşi 
perioadă a anului precedent).

Un alt indicator important care 
relevă atât nivelul consumului, 

cât şi al activității economice este 
dinamica importurilor. Și la acest 
indicator observăm o cădere brus-
că în lunile aprilie 2020 (-45%) 
şi mai 2020 (-32%) față de anul 
precedent, care a fost practic de 
două ori mai pronunțată față de 
evoluția care putea avea loc în 
lipsa lockdown-ului. Și pentru 
acest indicator se observă o re-
venire vizibilă în perioada post-lo-
ckdown. O dinamică similară este 
caracteristică şi altor indicatori 
economici. Majoritatea firmelor 
au perceput lockdown-ul drept 
măsură temporară, iar după eli-
minarea acestuia şi-au reînceput 
activitatea (deşi parțial), fapt ce 
a determinat o anumită creştere 
compensatorie a activității eco-
nomice, deşi insuficientă pentru 
a ieşi din coronacriză.

Un nou lockdown: 
pro şi contra

Estimările econometrice con-
firmă impactul benefic al loc-
kdown-ului din 2020 asupra si-

tuației sanitare. Acesta a permis 
atenuarea numărului de îmbol-
năviri noi cu Covid-19 cu circa 
20% şi reducerea numărului de 
decese cu circa 45%, față de situ-
ația în care nu ar fi fost instituit 
lockdown-ul. În mod surprinzător, 
costurile economice ale acestuia 
nu au fost atât de dramatice pre-
cum deseori se vehiculează. 

Este adevărat că anul 2020 a 
marcat una din cele mai grave 
recesiuni din ultimii 20 de ani, 
însă aceasta a fost cauzată de su-
prapunerea a două crize: seceta şi 
impactul Covid-19 asupra cererii 
interne şi externe. Lockdown-ul 
a avut un anumit efect net care a 
acutizat situația economică timp 
de două luni, însă acest efect a 
fost compensat printr-o oare-
care revigorare economică, deşi 
marginală, în perioada post-lo-
ckdown. Impactul bugetar net al 
lockdown-ului a fost estimat la 
circa 1,7 miliarde lei, fiind urmat 
de o revenire marginală a încasă-
rilor bugetare în lunile următoare. 

În baza analizei impactului lo-
ckdown-ului din 2020, experții 
afirmă că un lockdown instituit în 
2021 va permite prevenirea infec-
tării a circa 49,2 mii de persoane 
şi va salva viața a peste 1100 de 
oameni. 

Având în vedere că prioritatea 
zero pentru guvernare trebuie să 
fie prevenirea răspândirii virusu-
lui şi salvarea vieților omeneşti, 
în situația în care numărul de noi 
infectări şi decese creşte în ritm 
accelerat, experții consideră abso-
lut evidentă necesitatea instituirii 
unui nou lockdown.

Totodată, pentru atenuarea 
costurilor economice, care ar pu-
tea fi mai mari față de cele din 
2020, deoarece, în mare parte, 
firmele şi populația şi-au epui-
zat rezervele, lockdown-ul trebuie 
corelat cu măsuri compensatorii, 
focusate pe două obiective: ac-
cesul la finanțare pentru firme, 
prin emiterea de garanții de stat şi 
compensarea pierderilor salariale 
pentru angajați în proporție de 
circa 75%.

Oficial:  
economia 
Republicii 
Moldova a 
scăzut anul 
trecut cu 7%

Potrivit rezultatelor anu-
lui 2020, PIB-ul Moldovei a 
constituit 206,352 miliarde de 
lei (11,927 miliarde de dolari) 
înregistrând o scădere de 7%. 
Potrivit Biroului Național de 
Statistică, scăderea s-a da-
torat, în principal reducerii 
consumului final, cu 7%, şi a 
formării brute de capital fix cu 
2,1%. În 2019, PIB a constituit 
210,1 miliarde de lei (12,144 
miliarde de dolari) la prețurile 
curente pe piață, crescând pe 
parcursul anului în termeni 
reali cu 3,6%. 

5500 de 
locuințe 
procurate prin 
programul 
„Prima casă”

De la lansarea Programu-
lui de Stat „Prima Casă” până 
în prezent au fost procurate 
5499 de locuințe. Suma totală 
a creditelor acordate de către 
bănci este de 2,77 miliarde lei, 
iar valoarea totală a garanțiilor 
active constituie 1,38 miliarde 
lei. Din cei 5499 de beneficiari, 
3794 sunt familii, iar 1705 sunt 
tineri necăsătoriți. Vârsta medie 
a solicitanților este de 31,4 ani. 
Din numărul total de locuințe 
procurate, 5142 de locuințe sunt 
în zonele urbane, iar 357 – în 
zonele rurale.

11 state NATO 
alocă cel 
puțin 2% din 
PIB pentru 
apărare

Franța, Norvegia şi Slovacia 
s-au alăturat în 2020 clubului 
țărilor membre NATO care 
alocă cel puțin 2% din Produ-
sul Intern Brut pentru apă-
rare, a anunțat marți Alianța 
Nord-Atlantică, informează 
AFP. În 2020, „clubul celor 
2%”, cum l-a denumit fostul 
preşedinte american Donald 
Trump, număra 11 state, pre-
cizează raportul prezentat de 
secretarul general al Alianței 
Nord-Atlantice, Jens Stolten-
berg. Cele 11 state membre ale 
„clubului celor 2%” sunt, în 
ordine: SUA (3,73%), Grecia 
(2,68%), Estonia (2,33%), Ma-
rea Britanie (2,32%), Polonia 
(2,31%), Letonia (2,27%), Litu-
ania (2,13%), România (2,07%), 
Franța (2,04%), Norvegia şi 
Slovacia (2%). 
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Strategia PAS, între 
cinism și litera legii 

După ce şefa statului, Maia Sandu, l-a desemnat, pe 16 martie, pe Igor Grosu 
candidat la funcţia de premier, socialiştii contestă demersul preşedintelui şi 
au propus, joi, candidatul lor la funcţia de şef al executivului. Pe moment, 
Moldova are doi candidaţi la funcţia de premier. Această situaţie va fi 

tranşată de Curtea Constituţională. Chiar şi aşa, dacă Înalta Curte va considera 
decretul şefei statului constituţional, nu se ştie dacă echipa lui Igor Grosu va fi 
învestită de înşişi colegii săi de partid.

După retragerea candidatei PSRM, 
Mariana Durleşteanu, în condițiile în 
care nu exista un alt candidat susținut 
de o majoritate parlamentară formali-
zată, Maia Sandu a decis să îl înainteze 
pe Igor Grosu la funcția de premier al 
Republicii Moldova.

Preşedintele a făcut acest demers, 
se menționează într-un comunicat al 
Preşedinției, după ce a avut consultări 
separate cu toate fracțiunile şi grupu-
rile parlamentare referitor la situația 
politică.

Socialiştii îl contestă 
pe Igor Grosu

Reacția socialiştilor nu s-a lăsat aş-
teptată. Miercuri, deputații PSRM au 
depus o sesizare la Curtea Constituțio-
nală prin care au solicitat suspendarea 
şi declararea drept neconstituțional a 
decretului preşedintelui Maia Sandu 
privind desemnarea lui Igor Grosu la 
funcția de premier. Socialiştii nu au 
invocat un anumit motiv de ce nu este 
constituțional decretul şefei statului. 

Până în prezent, această formațiune 
are un mesaj ambiguu despre alianța 
cu Partidul Șor. Pe de o parte, repre-
zentanții PSRM susțin că alianța lor 
cu Partidul Șor nu este formalizată, că 
au agende diferite şi, în acelaşi timp, 
atunci când e vorba de propunerea 
candidaturii la funcția de premier, in-
sistă că există o majoritate constituită.   

În acest context, joi, majoritatea 
parlamentară, PSRM-Șor, a înaintat 
candidatura colegului lor de partid, 
Vladimir Golovatiuc, la funcția de 
premier, în prezent ambasador al 
Republicii Moldova la Moscova. 

Şeful statului a respectat 
Constituţia

În opinia expertului în drept con-
stituțional, Nicolae Osmochescu, so-
cialiştii nu au niciun motiv să conteste 
la Curtea Constituțională desemnarea 
candidaturii lui Igor Grosu deoarece 
şefa statului a respectat litera legii.

„Conform legii fundamentale a sta-
tului, preşedintele, după consultările 
cu fracțiunile parlamentare, propu-
ne candidatura prim-ministrului în 
termenele stabilite, care vine în fața 
Parlamentului, cu componența no-

minală şi programul de guvernare”, 
a spus profesorul, detaliind cele două 
etape: „Maia Sandu a făcut acest lucru, 
prima dată, atunci când a înaintat-o 
pe doamna Gavrilița şi, a doua oară, 
când l-a desemnat acum pe dl Igor 
Grosu. Propunerea candidatului la 
funcția de prim-ministru este dreptul 
discreționar al şefului statului. Acesta 
poate şi trebuie să țină cont de propu-
nerile fracțiunilor parlamentare, dar 
nu este obligat să le respecte.”

Prin urmare, a subliniat Osmo-
chescu, preşedintele a respectat atât 
Constituția, cât şi hotărârea Curții 
Constituționale. 

„Conspiraţie 
şi rea-voinţă”

De partea cealaltă, comentatorul 
Cornel Ciurea o acuză pe şefa statu-
lui de „rea-voință” şi de conspirație 
împotriva majorității parlamentare. 
În opinia sa, majoritatea este perfect 
valabilă, iar această situație confuză le-
gată de cei doi candidați trebuie tran-
şată de către Curtea Constituțională.

Chiar şi în aceste condiții nu este 
cert dacă PAS va susține candidatu-
ra colegului lor de partid la funcția 
de prim-ministru. Surse din cadrul 
formațiunii au comunicat că strategia 
acestui partid rămâne aceeaşi – dizol-
varea actualului legislativ şi declan-
şarea alegerilor anticipate.

„Oficial, vom lua o decizie la birou, 
neoficial, nu vom vota (guvernul – 
n.a.)”, a spus un reprezentant al acestei 
formațiuni.

Potrivit sursei citate, şefa statului 
a organizat noi consultări cu fracți-
unile parlamentare pentru a nu lăsa 

oportunități de acuzații după data 
de 23 martie, când va solicita Curții 
Constituționale să decidă declanşarea 
alegerilor anticipate. 

„PAS trebuie 
să joace pe bune”

Strategia PAS pentru declanşarea 
alegerilor anticipate este de asemenea 
ambiguă, în opinia comentatorului 
politic Ion Tăbârță. Precizăm că, după 
desemnarea repetată a candidaturii 
Nataliei Gavrilița, şefa statului a lăsat 
să se înțeleagă că nu va mai propune 
un alt candidat la funcția de şef al 
executivului.

„PAS are drept obiectiv să declanşe-
ze alegerile parlamentare. Între timp, 
situația s-a complicat în Republica 
Moldova. Avem o situație extrem de 
gravă din cauza pandemiei. În acest 
context, ceea ce s-a întâmplat ieri 
(16 martie – n.a.), la consultări, PAS 
trebuie să joace pe bune”, a spus ob-
servatorul politic, având în vedere că 
trebuie să propună un guvern pentru 
învestire. 

„Dl Grosu trebuie să ceară în Par-
lament votul de încredere pentru că 
situația trebuie gestionată. Dacă nu 
se va întâmpla acest lucru, se deschi-
de calea spre alegeri anticipate. Sunt 
toate condițiile ca doamna preşedinte 
să declanşeze procedura de dizolvare 
a parlamentului.”

Ion Tăbârță consideră eronată miş-
carea în care PAS nu va vota echipa 
propusă de premierul desemnat Igor 
Grosu. Totodată, un expert care şi-a 
solicitat anonimatul a opinat că guver-
nul Grosu va fi votat oricum de toate 
fracțiunile parlamentare. 

 M a p a m o n d

Putin ar fi coordonat 
eforturile de manipulare 
a prezidențialelor 
din SUA  

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a coordonat cel 
mai probabil eforturile de manipulare a prezidențialelor 
din 2020 în favoarea lui Trump, potrivit unui raport 
al serviciilor secrete americane, despre care surse ci-
tate de Reuters, potrivit agerpres.ro, apreciază că este 
posibil să ducă la noi sancțiuni americane împotriva 
Moscovei. Rusia a transmis, miercuri, că acuzațiile 
sunt nefondate. Raportul de 15 pagini, făcut public 
de Oficiul Directorului Informațiilor Naționale, a dat 
greutate acuzațiilor mai vechi, potrivit cărora, princi-
palii „locotenenți” ai lui Trump făceau jocul Moscovei 
amplificând acuzațiile la adresa lui Joe Biden.

Biden promite 
că Putin „va plăti” 
pentru ingerință

Preşedintele american Joe Biden a declarat că şeful 
statului rus, Vladimir Putin, „va plăti” în curând pentru 
dirijarea eforturilor destinate să încline balanța spre 
contracandidatul său republican, Donald Trump, la 
alegerile prezidențiale din 2020 din SUA, relatează 
Reuters, citat de agerpres.ro. „El va plăti un preț”, a 
declarat Biden într-un interviu difuzat miercuri de 
ABC News. Întrebat care vor fi consecințele, el a spus: 
„Veți vedea în scurt timp”. „Îl cunosc relativ bine”, a 
spus Biden, remarcând că „cel mai important lucru 
cu liderii străini, din experiența mea, este doar să-l 
cunoşti pe celălalt”.

Kremlin: „Președintele 
SUA nu are niciun 
interes în repararea 
relațiilor”

Comentariile făcute în ajun de preşedintele american 
Joe Biden, care şi-a exprimat opinia că omologul său 
rus Vladimir Putin este „un ucigaş”, au demonstrat 
peste putință de tăgadă că liderul de la Casa Albă nu 
are niciun interes să repare relațiile cu Moscova, a 
apreciat joi Kremlinul, care a adăugat că de acum încolo 
Rusia va ține cont de această stare de fapt, relatează 
Reuters, citat de mediafax.ro. Purtătorul de cuvânt al 
Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat comentariile 
drept „foarte rele” şi fără precedent. El le-a spus re-
porterilor în cadrul unei videoconferințe că Rusia va 
analiza abordarea sa în ceea ce priveşte relațiile cu 
Washingtonul.

OSCE și ONU sunt gata 
de negocieri cu guvernul 
din Belarus

Opozanta belarusă Svetlana Tihanovskaia face apel 
la negocieri cu guvernul țării sale, afirmând că OSCE 
şi ONU sunt gata să-şi asume rolul de mediatori, re-
latează joi agenția Reuters, potrivit agerpres.ro. Cele 
două organizații „sunt pregătite să pună la punct o 
platformă şi să acționeze ca mediatori, precum şi să 
oblige regimul să negocieze”, a afirmat Tihanovskaia 
într-o înregistrare video difuzată joi. 

Spania a legalizat 
eutanasia și sinuciderea 
asistată

Deputații spanioli au aprobat joi, în formă definitivă, 
legalizarea eutanasiei şi a sinuciderii asistate în cazul 
persoanelor cu boli grave, incurabile sau invalidante 
care vor să îşi pună capăt suferințelor, transmit Reuters 
şi AFP, citate de agerpres.ro, punctând că Spania devine 
a patra țară din UE care adoptă o astfel de măsură. 

I.G.

Surse din cadrul PAS susțin că această formațiune nu renunță la planul său 
de declanșare a alegerilor parlamentare

Ilie GULCA
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Despre curcani 
sau stringențe 

A - p o l i t i c e

Nu mai întrebăm de sănătate, întrebăm 
dacă suntem vii. Nu mai vorbim de 
„priorităţi”, vorbim de stringenţe. 
De fără-de-asta-nu-se-poate. Nu mai 

vorbim de ce-i de făcut, ne întrebăm ce-i de făcut 
în primul rând.

Sau: măcar atât! Ceea ce se 
impune fără amânare, în mod 
imperios. Celelalte – cum va vrea 
Domnul. De-am ajunge pân’ acolo.

Discuțiile despre „stringen-
țe” sunt nu doar evidente, sunt 
inevitabile. Chiar şi atunci când 
sunt deocheate de speculațiile po-
litice, parcă pentru a ne avertiza: 
în apele tulburi cineva va prinde 
peştii... de neprins altă dată. Un 
singur caz, dintr-o singură şedință 
de parlament: mai întâi, Andrian 
Candu propune un „armistițiu to-
tal”, implicând o temă de maximă 
prioritate. Iar în aceeaşi zi (sic!), 
tot el votează în funcții-cheie nişte 
judecătorii evident compromişi, 
în opinia celor din opoziţie. Altfel 
spus, comite o găinărie circum-
stanţială elementară, în contextul 
tulbure al unei drame! Iar încă 
peste o zi se lamentează, împreună 
cu o jumătate de țară îngrijorată, 
că pandemia solicită pace şi soluții 
stringente. Ecumenice!

Totuşi, ce vom salva în primul 
rând? Eu zic să evacuăm din zona 
de risc curcanii. Povestea e din 
Aeroportul lui Hailey. O furtună 
de iarnă blocând pe un timp un 
port aerian ficțional din statul Illi-
nois, zborurile restante trebuiau 
reluate, într-un ritm alert, dar 
pe paşi succesivi. Surprinzător, 
o prioritate absolută se dovediseră 
a fi nişte pui de curcă. Nu aface-
rile, nu bolnavii, nu delegațiile 
oficiale, nu sportivii. Nici măcar 
VIP-urile! Abia scoşi din găoace, 
puii trebuiau transportați de ur-
gență (înainte de prima hrănire) 
în extremitatea vestică a țării. Cei-
lalți puteau să mai aştepte. Sună 
cinic (e pandemie, iar eu o dau 
pe literatură), dar cât de cinică e 
politica noastră! Și câtă irespon-
sabilitate criminală ascunde „gri-
ja” demagogică pentru sărmanul 
popor bolnav!

Oricât de gravă şi neordinară 
situația de la noi (cu atâția cur-
cani decizionali!), soluția imediată 
trebuie să fie calculată şi expusă 
într-un algoritm justificat. Nu pe 
criterii populiste, ci ra-ți-o-na-
le. Or, ca să luăm un exemplu la 
îndemână, procurarea urgentă a 
vaccinului, dar cu derogarea de la 
legislație, nu va fi neapărat benefi-
că. Sau: decretarea unui lockdown 
fără calculul eficienței, doar „ca 
măsură” aplicată şi raportată, ar 
putea să fie doar aparent efecti-
vă, cu daune mari, de nu irecu-
perabile. Situaţia excepţională 
nu se rezolvă prin constatarea/ 

Mulți ani la rând nu am 
înțeles expresia: „Drumul 
spre iad e pavat cu cele mai 
bune intenții“. E adevărat că 
i-am suspectat întotdeauna 
de duplicitate pe cei care se 
căznesc şi se zbat pentru binele 
şi propăşirea întregii omeniri: 
umanismul personalizat, vi-
zând persoane concrete, e mult 
mai credibil decât umanismul 
generalizat, adică dragostea 
abstractă pentru toți oamenii 
din lume. Cu toate acestea, noi-
ma adâncă, adevărată a expre-
siei îmi scăpa: dacă urmăreşti 
binele, orice rău pe care l-ai 
căşunat trebuie să fie acciden-
tal şi reparabil. La urma urmei, 
scopul, mai ales dacă e nobil, 
scuză uneori mijloacele, îmi 
spuneam eu, transformând în 
argument un alt dicton cele-
bru, pe care istoria părea să îl 
confirme neîncetat. 

Sensul acestei vorbe înțelep-
te mi s-a limpezit doar atunci 
când am constatat obsedanta 
dorință a unora de a construi 
o nouă utopie. Lumea în care 
trăim acum s-a născut în 1991, 
când s-a prăbuşit „Imperiul 
Răului“ (o întruchipare au-
tentică a iadului, pe care am 
conştientizat-o ca atare abia 
în anii transparenţei), şi a 
însemnat mai multă pace şi 
creştere economică, un plus de 
prosperitate, globalizare, liberă 
circulație şi, cel puțin, în socie-
tățile deschise, triumful liber-
tății. Starea aceasta a lucrurilor 
nu i-a mulțumit însă pe toți: 
o mişcare tot mai impună-
toare, cu origini în cele mai 
dezvoltate țări ale Vestului, a 
generat o ideologie (botezată 
„political correctness“) care se 
răspândeşte în prezent peste 
tot şi care pune la îndoială 
toate aceste valori şi achiziții. 
Ea nu vrea să creeze o societate 
mai bună, ci una de-a dreptul 
„perfectă“, o societate pe care 
publicistul şi gânditorul fran-
cez Philippe Muray a definit-o, 
foarte inspirat, „Imperiul 
Binelui“.

În „Imperiul Binelui“, cu-
vântul de ordine este „egalita-
tea“. Aceasta nu mai înseamnă, 
ca pe vremuri, paritatea şanse-
lor, urmărind, în ciuda aparen-
țelor, uniformizarea valorilor 
şi aplatizarea indivizilor. Deşi 
utopiile se nasc pentru a ani-
hila cauzele primare ale răului, 
acele contradicții ale naturii 
şi societății umane care duc la 
conflicte şi inegalitate, ele în-
sele sunt expresia unei contra-
dicții de nesurmontat: pentru a 

se impune, utopiile trebuie să 
învingă rezistența celor care nu 
vor să fie egali sub nicio formă 
sau, mai simplu, nu vor să fie 
ca restul. Utopia „corectitudi-
nii politice“ crede că rezolvă 
această problemă, promovând 
un puternic discurs identitar. 
Apărarea identităților le scoa-
te, desigur, în valoare şi mai 
ales le pune pe aceeaşi treaptă 
socială, dar adânceşte inevita-
bil şi falia dintre ele, căci orice 
identitate e opusă alterității, 
adică e construită pe exclude-
rea celuilalt. 

De aici, păcatele vremii: 
dacă vrem să facem drepta-
te unor minorități altădată 
năpăstuite, nu o putem face 
decât în dauna majorităților. 
Uneori, se dau cap de cap chiar 
minoritățile între ele, pentru 
că, iarăşi, identitățile se exclud 
reciproc atunci când valorile 
şi ideile lor nu coincid. Uto-
piile sunt concepute ca nişte 
angrenaje ideale şi nu admit 
vicii de structură. Prin urmare, 
pentru a evita contradicțiile cu 
realitatea, trebuie modificate 
nu utopiile, ci ajustate realită-
țile. De aici, teroarea cu care 
se încheie, logic, orice utopie 
transpusă în fapte. La început, 
teroarea verbală (un exemplu 
din zilele noastre e aşa-numitul 
fenomen „cancel culture“), apoi 
teroarea propriu-zisă.

Acum ne aflăm în prima fază 
a terorii, cea verbală. Înainte 
de a discuta însă despre cazul 
care m-a îndemnat să scriu 
despre aceasta, să revin la 
expresia cu care am început 
articolul de față. 

Drumul spre iad e pavat 
cu intenții bune doar atunci 
când aceste intenții nu țin 
cont de realitate. De realitatea 
firii umane, în primul rând, 
căci omul e o ființă mult prea 
complexă pentru a putea fi 
modelată după acelaşi cala-
pod. Iadul e atunci când vrem 
să facem cu tot dinadinsul un 
rai pe pământ, deşi ştim foarte 
bine că oamenii concep raiul 
foarte diferit şi că rai cu rai nu 
se împacă. Infernul, cu toată 
varietatea caznelor pe care le 
presupune, este, de fapt, uni-
form, pe sau sub pământ: un 
loc al pedepsei şi al suferin-
ței. Raiul aici reprezintă mai 
curând un anumit tip de viață, 
felurit de la om la om. Pentru 
cineva, paradisul e un iaht pe 
coasta Ibizei. Pentru altcineva, 
e trândăvia generos asistată 
din banul public. Unii sunt 
fericiți că nu sunt negri, alții, 
că nu s-au născut albi. Un rai 
comun pentru toată această 
puzderie de pofte şi viziuni 
înseamnă, de fapt, un război al 
tuturor împotriva tuturor. 

Din păcate, acest război a 
şi început, deşi noul „paradis 
terestru“ e doar la etapa de 
proiect.

(va urma)

H a r t a  l u m i i

Colina pe care 
urcăm… (I)

decretarea stării excepţionale. 
Oricare ar fi starea, ea nu trebuie 
să însemne statul pe loc, în aş-
teptarea izbăvirii. Un lockdown 
strict, sever, dar nu pasiv!

Înainte de a ne îngriji de cei 
nevoiaşi, hai să le permitem ce-
lor activi... să activeze (altfel, de 
unde resurse pentru ceilalți?). 
Sprijinul real pentru fermieri 
(pentru plugari, să fie mai po-
etic) e de o stringență acută (e 
pleonasm?): suntem în primă-
vară, iar o zi de primăvară, pre-
cum se ştie... Mi se pare de o 
stringență, tot atât de pleonastic 
acută, deblocarea finanțării ex-
terne, iar asta nu o faci cu orice 
guvern şi cu orice „majoritate 
formalizată”, oricât de constitu-
țională. În lipsa unei guvernări 
credibile, banii pur şi simplu nu 
vor veni. Grija pentru persoanele 
defavorizate mi se pare absolut 
justificată, doar că ea nu trebu-
ie să fie prioritară în anumite 
circumstanţe, favorabile ocâr-
muirii, ci permanentă. Iar asta 
înseamnă finanțare, iar asta... 
citeşte mai sus. Prioritară e lupta 
cu corupția (începând cu crema 
supra-ponderată a societății), 
în caz contrar, eforturile enu-
merate se vor distila ca apa în 
nisip. Prioritar e... să se abordeze 
sistemic necesitățile: pandemie 
şi vaccinare; finanțare şi ajutor 
fermierilor; lockdown bine gân-
dit şi eficient.

Nu suntem într-o criză politică, 
ci într-o confuzie politică. Avem 
un guvern (fie şi cu atribuții li-
mitate) sută la sută socialist şi o 
majoritate parlamentară: PSRM/ 
Șor/ Pentru şi Pro Moldova. Avem 
un preşedinte încă opozant şi o 
opoziție care vor schimbări ra-
dicale, dar prin metode diferite. 
Totu-i legal/ regulamentar. Nici 
alegerile nu sunt evenimente 
extraordinare, ci exerciții demo-

cratice fireşti. Ergo: lucrurile pot 
fi făcute nu doar succesiv, ci şi 
concomitent. Fără să încreme-
nim în aşteptare. Altfel revoluția 
antisocialistă/ anticorupție va fi 
iminentă, ca singură soluție de a 
mătura o clasă politică pentru a 
o aduce pe alta.

Cu ce începem? Evident, cu 
curcanii. Fie şi pentru că... trebuie 
să începem cu ceva, în loc să ne 
plângem de toate. Sigur că – aici 
e marea noastră dilemă națională 
– curcanii sunt diferiți. Pentru 
unul asta înseamnă pietre la re-
zidirea socialismului, pentru altul 
reparația tavanului şcolii, pentru 
al treilea – cărămizi la propriul 
coteț. Pentru curcanii săi, adică. 
Foarte reali, deloc metaforici. 
Pentru deratizare, eu aş evacua 
în primul rând şobolanii, profito-
rii şi găinarii, care vor discredita 
orice tentativă de remediere, în-
cepând cu procurarea vaccinului 
sau cu „reforma justiției”, sau cu 
finanțele...

Adrian CIUBOTARU

Mircea V. CIOBANU

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă

Mai întâi,

Andrian Candu 
propune un „armistițiu 

total”, implicând 
o temă de maximă 
prioritate. Iar în 

aceeaşi zi (sic!), tot 
el votează în funcții-

cheie nişte judecătorii 
evident compromişi, 

în opinia celor din 
opoziție. Altfel spus, 

comite o găinărie 
circumstanțială 
elementară, în 

contextul tulbure al 
unei drame!
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Cine o face pe niznaiul când 
e vizat în mod direct

În spiritul tradițiilor țariste, 
sovietice şi ruseşti diplomația 
de la Moscova recidivează. De 
această dată vine cu o nouă 
mostră de demagogie şi ipocrizie. 
După ce a inspirat şi dirijat 
atacurile reprobabile asupra 
Ambasadorului Uniunii Europene 
la Chişinău, prin intermediul 
PSRM-ului lui Dodon (pe motiv 
că ar interveni în treburile inter-
ne ale Republicii Moldova!), de 
această dată diplomația rusă îşi 
îndreaptă “tunurile frățeşti” asu-

pra reprezentantului diplomatic 
al SUA.

În cazul în care admitem că 
Ambasadorul SUA la Chişinău 
„face declarații călăuzitoare 
pentru conducerea unui stat 
suveran”, atunci apare fireasca 
întrebare: de ce Kremlinul ignoră 
în mod sfidător acelaşi drept su-
veran al Republicii Moldova care 
insistă ca Federația Rusă să-şi 
retragă necondiționat trupele sale 
militare, aflate ilegal pe terito-
riul nostru? Ba chiar mai mult 
decât atât: Federația Rusă, prin 
prezența ilegală a trupelor sale, 
dar şi a emisarilor săi politici şi 
diplomatici (ca să ne amintim de 
Rogozin, Șoigu, Kozak sau am-
basadorii ruşi la Chişinău), este 
direct implicată în menținerea şi 
consolidarea regimului separatist 
de la Tiraspol. Le-am sugera celor 
de la Moscova (înainte de a veni 
cu noi atacuri asupra Ambasa-
dorului american la Chişinău) să 

clarifice dacă, cumva, trupe mi-
litare americane se află ilegal pe 
teritoriul Republicii Moldova (ca 
factor de şantaj şi de amenințare 
a securității statului nostru)? Cei 
de la Moscova o fac pe niznaiul în 
păpuşoi când sunt vizați în mod 
direct, dar sunt de neîntrecut 
la arătarea cu degetul (sau din 
deget!) asupra altora.

Declarațiile diplomației ruse 
despre pericolul implicării occi-
dentale şi americane în treburile 
interne ale unui stat suveran (cum 
e Republica Moldova) fac parte 
din ofensiva demagogică şi ipo-
crită a autorităților de la Kremlin 
de a identifica duşmanii externi 
ai țării noastre şi de a manipula 
şi deturna atenția comunității 
internaționale de la adevăratele 
probleme care există în relația 
dintre Chişinău şi Moscova, cea 
mai gravă fiind retragerea tru-
pelor ruseşti de ocupație de pe 
teritoriul nostru.

Am pus blidele la spălat şi mi-
am amintit că am de răspuns la 
un interviu. 

Am câştigat titlul de omul anu-
lui la VIP Magazin, categoria lite-
ratură, respectiv tre să răspund la 
nişte întrebări şi să trimit fotce.

Deschid eu compul şi mă gân-
desc... da kakova hrena?

Ce-mi trebuie mie premiu de la 
o revistă care l-o lustruit pe dodon 
cum numa o fost posibil, pe tau-
ber şi pe plaha (eu intenționat le 
scriu cu mică), pe filat şi pe alții 
ca ei care au dus țara mea la limita 
disperării?

Ce-mi trebuie mie asocierea cu 
VIP-orice şi când o să se lecuias-
că moldovenii odată de boala asta 
provincială, grotescă şi ridicolă 
cu vipuri, glamur şi străluci într-o 
țară în care nu găseşti un metru pă-
trat de asfalt întreg şi în care atâția 
copii adorm fără mamă, ele fiind 
plecate la roghit? Voi ați încercat 
vreodată să vă vedeți dintr-o parte?

Cehov spunea că ar fi bine ca 
fiecare să aibă după uşă un cio-

cănaş, care să-l bată în fiecare zi, 
amintindu-i că alături sunt oa-
meni care suferă. 

Aş vrea ca şi în Moldova, cei 
care coboară din djip în drum spre 
următoarea petrecere glamuroasă, 
păşind cu labutenul peste borta 
cu noroi, să-şi asculte ciocănaşul, 
căci la câteva cartiere de ei mor 
oamenii cu zecile, iar medicii nu 
mai ştiu de unde să ia puteri. 

Mi-a fost greață să vă văd mai-
muțărindu-vă la un magazin de 
boarfe. Atât de nesimțit şi de ief-
tin, atât de... moldoveneşte. Știu 
că vi-i neplăcut, asumați-vă.

Mulțumesc celor care m-au vo-
tat, dar nu pot. Nu-s eu vip. Și nici 
nu-mi trebu. Și nici fotce n-am.

Atât de nesimțit și de ieftin, atât de... 
moldovenește

Ionela HADÂRCĂ

„Pare o constatare cinică, dar e o 
tristă realitate: R. Moldova nu are 
oameni, nu are fondul genetic pentru 
a fi altceva decât ceea ce este acum.”

Cea mai mare scădere demografică 
în R. Moldova a avut loc după 1991. 
Deşi statisticile nu sunt concluden-
te, pentru că mulți moldoveni şi-au 
luat lumea în cap, pur şi simplu au 
plecat fără să se mai uite în urmă şi 
fără să oficializeze această plecare, se 

estimează că undeva 1 milion de concetățeni au emigrat în ultimii 30 de ani. 
Şi nu au plecat infractorii, leneşii sau ignoranții. Au plecat tinerii de 

până în 35 de ani, oameni educați şi bine pregătiți profesional, bărbați 
şi femei, curajoşi şi cu inițiativă, cu profil psihologic de învingători, gata 
să muncească, dispuşi să facă eforturi remarcabile de adaptare la o nouă 
societate. Am pierdut ce aveam mai bun din punct de vedere demografic. 
Din păcate, în locul unor oameni cinstiți şi educați, instituțiile au fost po-
pulate cu hoți şi şarlatani. În locul unor intelectuali de calitate au fost puşi 
analfabeți pungaşi, în locul unor oameni capabili să dialogheze civilizat, 
au adus făpturi care urlă şi creaturi care înjură şi scuipă, ghiolbanii şi 
primitivii i-au înlocuit pe oamenii inteligenți şi serioşi. 

Păcălicii dansează goi pe scena publică, mimând societatea civilă, iar 
mass-media este plină de indivizi care nu cunosc regulile de gramatică 
elementară şi nimic nu-i împiedică să debiteze aberații. Am înlocuit 
neamul bun cu neamul prost, iar neamul prost continuă să se per-
petueze. Democrația are multe plusuri, dar şi un uriaş minus, lipsa 
oricărui criteriu de selecție a liderilor. Aşa că astăzi R. Moldova este 
o colonie a neamului prost...

Astăzi R. Moldova este o 
colonie a neamului prost

Iurie CIOCLEA

Un prezervativ, oricât de sofis-
ticat ar fi el (cu aripioare sau fără 
aripioare, cu aromă de căpşuni sau 
fără aromă de căpşuni etc.), nu ofe-
ră protecție sută la sută împotriva 
maladiilor cu transmitere sexuală. O 
cale, însă, mai sigură şi mai accesibi-
lă de a ne proteja de sifilis, gonoree 
sau trichomoniază nu există. Iată de 
ce indivizii care se aventurează în 
raporturi sexuale cu parteneri sau 

partenere necunoscute utilizează, fără a sta mult pe gânduri, prezervativul.
Un vaccin, oricât de performant ar fi el (bazat pe proteine sau pe vectori 

virali, bazat pe ARN mesager sau pe forma atenuată / inactivată a agentului 
cauzal etc.), nu oferă protecție sută la sută împotriva bolilor infecțioase. 
O cale, însă, mai sigură şi mai accesibilă de a ne proteja de aceste boli nu 
există. Iată de ce oamenii cu scaun la cap, care nu au propria lor insulă şi 
nu se pot izola de restul lumii, se vaccinează împotriva Covid-19.

Vaccinarea nu trebuie să fie o obligație, dar niciun motiv de fală. 
Când îți pasă de tine şi de oamenii dragi, faci totuşi ceea ce este mai 
bine. Iată de ce îndemnul meu este simplu: Nu ezitați, vaccinați-vă! 
Doar aşa putem opri pandemia. În caz contrar, e posibil să nu mai 
aveți nevoie de prezervative vreodată.

Un sfat prietenesc

Boris NEDELCIUC

Iurie RENIȚĂ

Pagina FB „Orhei. Străzi și oameni”
Clădirea Liceului „Maria Doamna”, perioada interbelică (actualmente 

Liceul „Mihail Lomonosov”)

În curtea noastră cresc câțiva 
copaci, care, cu rădăcinile lor pu-
ternice, au ridicat ici-colea pavajul 
din beton, deranjând traficul. „Nu 
îi putem tăia”, zice administra-
torul, şi de s-a strâmbat portița 
din cauza rădăcinilor. „Vom regla 
portița şi gardul. Copacul ăsta a 
fost sădit de cineva cândva. Nu e 
al nostru. Nu avem voie”.

În parcul de unde scriu acum 
cu mâna înghețată, vin mulți oa-
meni să îşi plimbe câinii. Parcul 
e curat. Asiatica din fața mea a 
strâns cu punguța mizeria lăsată 
de patruped şi era, sărmanul, de-
reglat la burtă. A tot zis ea „OMG” 
de câteva ori, dar nu s-a eschivat. 
Fără să se uite mai întâi dacă chiar 
e nevoie, dacă o vede cineva.

Fiul meu cel mic a venit cu o 
petiție la şcoală, sugerându-le să 

Despre democrație

Anda VAHNOVAN

cumpere oglinzi în băi. Directoa-
rea i-a zis să strângă 35 de sem-
nături şi dacă, într-adevăr, asta 
vor elevii (clasele 1-6), atunci va 
comanda. Mihai a mers direct la 
țintă – la fete, aşa că oglinzile au 
fost comandate. 6 bucăți.

„Vom avea oglinzi la băi, am 
auzit?”, i-am zis dimineață direc-
toarei, care le pune gel pe mâini fi-

ecăruia la poartă. „Da!!! Apreciem 
mult democrația! Cu paşi mici se 
fac lucruri mari”, a mai adăugat.

Păi exact despre asta am vrut să 
scriu azi – democrația se învață. 
De la un copac, o oglindă sau un 
rahat de câine. Cu paşi mici. Fără 
a leza drepturile altora.

#povestirilondoneze

Ieri am scris o postare scurtă 
despre Andrei Năstase. Reacțiile 
au fost diferite. Sincer, nu mă bucur 
că a fost aruncat Năstase peste gard 
de foştii parteneri, dar nici nu pot să 
uit cu câtă răutate, prostie, inepție 
s-a impus acest personaj mediocru 
în politica din RM. L-au prins bine 
cei care regizează spectacolele po-
litice din acest stat. L-au folosit şi 
l-au avut cum au vrut. El nici măcar 

n-a înțeles ce s-a întâmplat. Și mă tem că nici nu va înțelege, după 
cum nu înțeleg şi ceilalți pretinşi politicieni din RM că faptele lor sunt 
ca un bumerang – mai devreme sau mai târziu, se vor întoarce la ei. 
Dacă arunci bumerangul discordiei, dezbinării asta vei primi înapoi. 

Nici un politician din acest stat falit n-a înțeles că misiunea lui 
este de a consolida, şi nu de a dezbina, de a aduna oameni cu gânduri 
bune, sănătoase, de a dezarma oponenții cu argumente, exemple de 
corectitudine şi cumsecădenie, dar nu de a sta cu piatra-n sân şi de 
a pândi momentul oportun când să-i loveşti în țeastă. Nu politica e 
murdară, cei care o fac sunt murdari. 

Politica nu e joacă, nici şah, şi nici dame, politica decide soarta 
oamenilor. Totul se acumulează şi se întoarce precum un bumerang. 
Aşa vor păți şi Dodon, şi Sandu. Nu vor fi iertați ambii, mai devreme 
sau mai târziu, pentru jocurile politice perfide, egoiste, pentru viețile 
pierdute în această pandemie, vor fi grav sancționați. Este „un timp 
pentru a arunca cu pietre şi un timp pentru a strânge pietre; un timp 
pentru a îmbrățişa şi un timp pentru a fi departe de îmbrățişări”.

Bumerangul cu două tăişuri a fost deja aruncat.

Bumerangul a fost aruncat

Valentin CHILAT
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„Pentru popor”, un ziar triȘOR

Un lucru însă pare-se că a uitat 
să comunice cititorilor săi contro-
versatul afacerist: de unde un om 
atât de onest găseşte în fiecare 
lună cel puțin 700 de mii de lei 
pentru a edita 310 mii de exem-
plare de ziar.

Ce reprezintă ziarul 
lui Ilan Şor

Ziarul editat de Partidul „Șor” 
se numeşte „Pentru popor” şi  pre-
tinde că ar fi un simplu buletin in-
formativ. Publicația are 16 pagini 
şi este color. Tirajul „buletinului” 
lui Ilan Șor este de 192 de mii pen-
tru varianta în limba română şi 
de 118 mii de lei în limba rusă, 
mai mare decât al cotidianului 
„Moldova Suverană” la începu-
tul anilor 90, când încă nu exista 
presă on-line, iar posturile de te-
leviziune din Republica Moldova 
puteau fi numărate pe degetele de 
la o mână. În 1994, tirajul gazetei 
„Moldova Suverană”, pe atunci 
organ de presă al Guvernului, 
editat din banii statului, era de o 
sută de mii de exemplare.

În prima pagină a ediției din 
luna martie a ziarului „Pentru po-
por” este publicat mesajul de feli-
citare adresat femeilor cu ocazia 
zilei de 8 martie. Tot pe prima pa-
gină este anunțată „investigația” 
lui Șor despre faptul că Partidul 
„Șor” continuă proiectul cu ilumi-
natul stradal în localitățile rurale. 
În cea de-a doua pagină e inserat 
un articol despre cum a împărțit 
„Partidul Șor” cadouri veteranilor 
războiului din Afganistan.

În cel de al doilea articol este 
lăudată conducerea raionului Or-
hei, alcătuită din reprezentanți ai 
„Partidului Șor”, pentru lansarea 
primului laborator de fabricație 
digitală din regiune, FabLab, pen-
tru care s-au alocat 542 de mii de 
lei. Suma de 342 de mii de lei a 
fost „oferită cu generozitate de 
echipa lui Ilan Șor din Consiliul 
Raional Orhei”, iar restul banilor 
ar reprezenta o donație externă, 
fără a se preciza cine şi de unde 
este donatorul.

În următoarea pagină Ilan Șor 
se declară salvatorul Moldovei şi 
că „trebuie numaidecât să ajun-
gă la guvernare ca să poată salva 
țara”. Într-un alt articol Ilan Șor 
critică Fondul Monetar Interna-
țional pentru lichidarea celor trei 
bănci, Banca de Economii, Banca 
Socială şi Unibank, implicate în 
schema de devalizare a sistemului 
bancar. Controversatul afacerist 
şi deputat susține că poporul a 
avut de suferit în urma lichidării 
celor trei bănci.

Dintr-un interviu cu deputata 
transfugă Violeta Ivanov aflăm că 
Partidul „Șor” salvează râul Nis-
tru, iar deputații din formațiune 
şi cei din fracțiunea „Pentru Mol-
dova” sunt singurii care au depus 
eforturi considerabile pentru a 
salva fluviul.

O pagină întreagă este dedica-
tă manifestațiilor organizate în 
plină pandemie la Orhei de Ziua 
îndrăgostiților. În pozele din ziar 
vedem tineri fericiți, fără măşti, 
adunați grămadă, care par să se 
distreze pe cinste.

Și ca orice publicație periodică 
care se stimează, gazeta lui Șor 
„sacrifică” două pagini pentru 
noutăți mondene, divertisment 
şi horoscop.

„Investigaţia” lui Şor

Ilan Șor publică în ultimul 
număr al ziarului o pagină din 
sentința din iunie 2017 prin care 
a fost condamnat la 7 ani şi 6 luni 
în dosarul miliardului. Ceea ce e 
anunțat pe prima pagină drept in-
vestigație, reprezintă de fapt nişte 
declarații făcute de Ilan Șor de la 
distanță în cadrul unei emisiuni 
a Nataliei Morari de la postul de 
televiziune TV 8. 

„Bomba mediatică” constă în 

Deputatul fugar Ilan Şor şi-a făcut 
de câteva luni o gazetă de partid, 
distribuită gratuit, în special în 
localităţile rurale. Aproape în fiecare 

din cele 16 pagini ale publicaţiei apare portretul 
zâmbitor al lui Şor sau vreun articol în care îi 
sunt elogiate pretinsele merite. Mai mult, în 
ultimul număr al ziarului, Ilan Şor a ticluit şi 
o „investigaţie jurnalistică” despre el însuşi, 
despre cât de onest şi curat este, şi prezintă 
pretinse probe care, în opinia sa, i-ar demonstra 
nevinovăţia şi ar arăta cine ar sta în realitate în 
spatele dosarului miliardului. 

faptul că Ilan Șor a prezentat „pro-
be” că nu el este autorul furtu-
lui bancar. Șor îi acuză de furtul 
miliardului pe politicienii care în 
2014 au dispus împrumutul de 14 
miliarde de lei din Banca Națio-
nală, iar banii statului au ajuns în 
BEM după ce el a fost înlăturat de 
la conducerea băncii. 

O altă pretinsă probă a lui Ilan 
Șor combate însă argumentele 
afaceristului prezentate în „in-

vestigație”. Acesta afirmă că el a 
fost demis de la conducerea BEM 
la 27 noiembrie 2014 şi că niciun 
leu din creditul de la BNM nu a 
ajuns în conturile celor trei bănci 
până la instituirea administrației 
speciale.

Dacă tragem o paralelă cu de-
nunțul lui Șor împotriva fostului 
premier Vladimir Filat, observăm 
că Șor a declarat că lua bani de la 
BEM pe când Filat era premier 
pentru a-l mitui cu sute de mili-
oane de dolari.

Cine acoperă costurile 
editării publicaţiei 
lui Şor

Tirajul ziarului lui Șor este de 
invidiat pentru orice patron de 
presă tipărită de la noi. Se ştie 
că puținele ziare de la noi, în cel 
mai bun caz, ating un tiraj de 
10 mii de exemplare. Redacțiile 
unde se munceşte mult la mate-
rialul jurnalistic abia de fac față 
costurilor impuse de tipografie 
şi de prestatorii serviciilor de 
distribuire.

Ziarul lui Ilan Șor nu este gă-
sit în vânzare, nu are abonați, nu 
conține publicitate şi toate cele 
310 mii de exemplare sunt oferite 
gratuit cititorilor.

Gazeta „Pentru popor” este 
tipărită la tipografia Edit Tipar 
Grup SRL, fondată de un alt SRL, 
Moldpressa grup, care îi are în 
calitate de fondatori cu cote părți 
egale pe Alexandr Bilinkis, Mihail 
Bux şi Zinovie Cleinerman.

Nu am putut afla care este cos-
tul pentru tipărirea unui „buletin 
informativ” al „Partidului Șor”, 
acesta fiind secret comercial. Ast-
fel, vom încerca să facem nişte es-
timări aproximative. De exemplu, 

cunoaştem la sigur că tipărirea 
unui ziar de 24 de pagini, dintre 
care una color, costă la Edit Ti-
par Grup SRL 4,5 lei. Publicația 
lui Șor are 16 pagini, toate color, 
iar tipărirea unei pagini color 
de ziar costă cel puțin de două 
ori mai mult decât a unei pagini 
alb-negru. Totodată, prețul pentru 
tipărirea unui ziar depinde şi de 
tiraj. Cu cât tirajul este mai mare, 
cu atât prețul pentru un exemplar 
este mai mic.

În campania electorală de anul 
trecut, tipografia Edit Tipar Grup 
a fost centrul unui scandal legat de 
editarea ziarelor în care se făcea 
reclamă electorală lui Igor Do-
don. Atunci au fost depistate peste 
170 de mii de ziare de campanie 
a staffului electoral al lui Dodon.

Ca şi gazeta lui Șor, „buletinul 
informativ” al lui Dodon avea 16 
pagini color. Ulterior, deputatul 
PAS, Sergiu Litvinenco, a oferit 
publicității contractul dintre Igor 
Dodon şi Edit Tipar Grup SRL. 
Potrivit documentului, a fost co-
mandată tipărirea a 65.000 de 
ziare în limba rusă şi 55.000 în 
limba română, la prețul de 2,28 
de lei pentru un exemplar.

În presă se vehicula că Igor 
Dodon ar fi beneficiat atunci de 
nişte reduceri, deoarece ar fi fost 
în relații de prietenie cu Alexandr 
Bilinkis. În 2019, Bilinkis, care 
este preşedintele Comunității 
Evreieşti din Republica Moldo-
va, a fost decorat de Dodon cu 
Ordinul Republicii, iar alți patru 
membri ai organizației respec-
tive s-au ales la fel cu decorații 
guvernamentale. Distincțiile au 
fost acordate cu ocazia aniversării 
a 30-a de la crearea comunității 
evreieşti din Moldova.

Să admitem că şi în cazul „bu-
letinului informativ” al lui Ilan 
Șor s-au încasat câte 2,28 de lei 
pentru tipărirea unui exemplar. 
Astfel, pentru tipărirea celor 
310 mii de exemplare s-au în-
casat 706800 de lei. Mai există 
şi cheltuielile pentru transport, 
distribuire, material jurnalistic, 
traduceri, redactare, paginare. 
Astfel, costul editării unui număr 
de ziar „Pentru popor” s-ar ridica, 
în cel mai bun caz, la 750 de mii 
de lei lunar.

Ce spune purtătorul 
de cuvânt al lui Şor

Alina Șargu, purtătoarea de 
cuvânt a lui Ilan Șor, nu a făcut 
prea multe dezvăluiri despre „bu-
letinul informativ”. Șargu ne-a 
declarat că este o publicație de 
partid care nu este în vânzare şi 
că aceasta este distribuită la di-
ferite adrese de către voluntari, 
membri sau simpatizanți ai Par-
tidului „Șor”.

Purtătoarea de cuvânt a lui 
Ilan Șor nu ne-a oferit răspuns 
nici la întrebările privind chel-
tuielile pentru ziar, nici refe-
ritor la finanțator, pe motiv 
că „alte persoane se ocupă cu 
aceasta”. Șargu a promis să re-
vină cu detalii după ce va dis-
cuta cu colegii săi, dar până la 
închiderea ediției promisiunea 
nu a fost respectată.

Julieta SAVIȚCHI
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Moldovenii 
trimit bani 
acasă prin 
patru metode

Fiecare a patra familie din Republica 
Moldova declară că primeşte, cu anumită 
regularitate, bani de peste hotare. 
Remitenţele reale în 2020 au fost de 

cel puţin 1,870 milioane de dolari americani, 
conform datelor publicate de economistul 
Veaceslav Ioniţă, în urma unui sondaj realizat de 
CBX-AXA, la comanda IDIS Viitorul. 

Respondenții au fost rugați 
să spună dacă au rude peste 
hotare, dacă primesc bani de la 
ei şi dacă da – prin ce metode. 
Potrivit sondajului, 68% dintre 
respondenți, sau 2/3 dintre fa-
miliile din Republica Moldova, 
declară că au rude peste hotare. 

Din cei care au rude peste ho-
tare – 34,3%, sau 1/3 dintre ei, 
au declarat că primesc, cu anu-
mită regularitate, bani de peste 
hotare de la rude. Astfel, potrivit 
expertului economic Veaceslav 
Ioniță, se poate spune că 23,4%, 
sau fiecare a patra familie din R. 
Moldova, cu anumită regulari-

tate, primeşte bani de la rudele 
aflate peste hotare.

Transferurile oficiale, reflectate 
de către Banca Națională a Moldo-
vei, reprezintă mai puțin de 80% 
din totalul transferurilor efectuate 
de către moldoveni rudelor lor. 

Moldovenii utilizează patru 
modalități de transfer al banilor 
de peste hotare:

1. transferuri oficiale sau ban-
care, prin care primesc 80% din 
bani;

2. prin intermediul şoferilor de 
microbuze ajung 9,6% din bani;

3. pe cardurile bancare emise 
în străinătate – 5,9%;

4. prin intermediul rudelor 
şi cunoştințelor, care se întorc 
acasă – 4,9%.

Totodată, expertul Veaceslav 
Ioniță susține că, potrivit ana-
lizei, volumul transferurilor în 
anul 2020 a fost de cel puțin 
1.870 milioane de dolari, ceea 
ce este cu 380 de milioane de 
dolari mai mult decât transferu-
rile oficiale, care au fost de 1.487 
de milioane de dolari în 2019.

Cardurile bancare emise 
în străinătate, o nouă 
formă de transfer 
al banilor

Șoferii de microbuze au adus 
în R. Moldova anul trecut cel pu-
țin 180 de milioane de dolari, 
bani care nu sunt reflectați în 
datele oficiale privind transferu-
rile. Prin intermediul cardurilor 
emise în străinătate moldovenii 
au primit de peste hotare circa 
110 de milioane de dolari şi prin 
intermediul rudelor şi cunoş-

Lipsa colaborării dintre agricultori și api-
cultori, precum și utilizarea necontrolată a 
substanțelor chimice în agricultură pun în pe-
ricol mii de familii de albine și cauzează anual 
moartea a sute de familii de albine.

Totodată, scăderea numărului de poleniza-
tori generează pierderi nu doar apicultorilor, 
ci și agricultorilor prin reducerea randamen-
tului culturilor agricole. Mesajul campaniei 
„Oameni pentru Albine” este că putem salva 
albinele și avea recolte bune doar prin comu-
nicare eficientă și colaborare dintre agricultori 
și apicultori. Campania este lansată de Uni-
unea Republicană a Asociațiilor Producăto-
rilor Agricoli UniAgroProtect în parteneriat 
cu Asociația Națională a Apicultorilor din 

Republica Moldova (ANARM), cu suportul 
Proiectului USAID Agricultura Performantă 
în R. Moldova. 

În Republica Moldova sunt înregistrate 
oficial circa 255 de mii de familii de albine, 
numărul lor fiind în creștere pe parcursul ul-
timilor zece ani. În acelaşi timp, cantitatea 
totală de pesticide (produse biologice, 
insecticide, erbicide, fungicide şi altele) 
utilizate de agricultori a crescut de la 2041 
tone în anul 2010 până la 4743 tone în anul 
2019. Neînregistrarea familiilor de albine 
şi a localizării stupinelor îngreunează comu-
nicarea eficientă dintre apicultori și fermieri, 
ceea ce duce uneori la cazuri de intoxicare 
a albinelor și imposibilitatea determinării 

tuturor circumstanțelor ce au cauzat daune 
polenizatorilor.

Anual, aproape în fiecare raion din R. Mol-
dova sunt înregistrate cazuri de otrăvire a albi-
nelor. Printre cazurile de rezonanță de otrăvire a 
albinelor se numără cel din anul 2018, când în 
regiunea Hâncești, satul Mingir și împrejurimile 
sale, au fost otrăvite peste 1.500 de familii de 
albine, cauzând daune de circa 3,5 milioane de 
lei. De asemenea, în perioada 2018-2020, în 
Găgăuzia au fost otrăvite aproximativ 2000 de 
familii de albine, prejudiciul fiind de aproximativ 
5 milioane de lei. Alte cazuri de otrăvire în masă 
au fost înregistrate şi în raioanele Ialoveni, 
Ungheni, Anenii Noi, Ștefan-Vodă, Drochia etc. 

N. M. 

tințelor peste 90 de milioane de 
dolari.

Despre şoferii de microbuze, 
rude şi prieteni, care aduc bani 
în Republica Moldova, se ştie 
de demult. Relativ nouă este 
utilizarea cardurilor bancare 
emise în străinătate ca mijloc 
de transmitere a banilor, men-
ționează Veaceslav Ioniță. Po-
trivit expertului, moldovenii din 
străinătate deschid în țara lor 
de reşedință un card bancar, pe 
care apoi îl transmit rudelor din 
Republica Moldova. Când vor 
să transmită bani acasă, ei pun 
bani pe contul cardului bancar 
emis în străinătate, iar cei din 
Republica Moldova utilizează 
acest card după necesitate.

În statistica Băncii Naționale 
aceste tranzacții sunt reflectate 
ca tranzacții cu carduri emise în 
străinătate şi se presupune că 
sunt tranzacții efectuate de către 
străini. Dintre toți respondenții 
care au afirmat că primesc bani 
de peste hotare, 5,9% au spus că 
primesc banii prin intermediul 
cardurilor bancare emise în stră-
inătate. Conform sondajului, cei 
care dețin carduri bancare emise 

în străinătate primesc bani în me-
die de 7-8 ori pe an. Peste 40% 
dintre cei care utilizează cardul 
bancar emis în străinătate afirmă 
că primesc lunar bani pe card.

Două treimi dintre respondenți 
au afirmat că primesc câte 200-300 
de euro la fiecare transfer pe card. 
Nimeni nu a afirmat că primeşte mai 
mult de 500 de euro la un transfer. 
Conform calculelor, suma medie a 
unui transfer pe cardul bancar este 
de 280 de euro, anunță expertul eco-
nomic de la IDIS Viitorul.

Peste 60% dintre respondenți 
spun că scot banii de pe card 
pentru diverse cheltuieli, ceea 
ce înseamnă peste 70 de milioane 
de dolari anual. Circa 30% dintre 
respondenți afirmă că utilizează 
cardul străin pentru achitarea cu 
el la magazin şi 8,4% îl utilizează 
pentru achitările online.

În concluzie, aflăm de la Vea-
ceslav Ioniță, cardul bancar intră 
tot mai activ în viața moldoveni-
lor, inclusiv din direcții din care 
nici nu ne aşteptam. Rudele de 
peste hotare utilizează tot mai 
activ cardul bancar ca modalitate 
de a trimite bani acasă. 

Natalia MUNTEANU 

Nu se poate face agricultură fără albine Felicitări cu ocazia 
zilei de naştere 
pentru Petru Botnari 
din Chişinău

care, pe 22 martie, împlineşte nobila 
vârstă de 80 de ani.

De ziua ta noi îți urăm 
Tot binele ce îți priește
Și câte-o sută închinăm – 
O sută să trăiești, regește!

Îți 
doresc, 
TATĂ, ca 
în fieca-
re zi să 
ai atâta 
fericire 
şi iubire, 
cât ne-ai 
oferit în 
viață. 
Multe 
ne-ai 
învățat şi 
asta ne-a 
format ca 
oameni, ne-a călit, ca să putem înfrun-
ta greutățile vieții.

Îți doresc să ai mai multă sănătate şi 
să rămâi puternic, ca fiecare seară să îți 
aducă ceea ce sufletul şi-a dorit toată 
ziua. Totodată, multă forță proaspătă 
nouă, astfel încât să ai cui împărtăşi 
experiența de viață, şi nu numai nouă, 
dar şi nepoților şi strănepoților. La 
mulți ani frumoşi!

Semnează feciorul, 
Eduard BOTNARI

Republica Moldova va marca sâmbă-
ta viitoare, 27 martie, pentru al 13-lea an 
consecutiv, „Ora Planetei”. Moldovenii sunt 
îndemnați în seara acestei zile, între ore-
le 20:30 şi 21:30, să deconecteze energia 
electrică timp de o oră.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului 
(IPM) face apel către autoritățile publice 
locale, agenți economici, cetățeni, societatea 
civilă ca în ziua de 27 martie să dedice o Oră 
Planetei pentru protejarea mediului. În pe-
rioada 22-27 martie, IPM va oferi informații 
necesare, în cadrul controalelor inopinate 
şi planificate, pentru sporirea gradului de 
conştientizare şi responsabilitate.

Totodată, IPM anunță că va acorda su-
port informațional instituțiilor de învă-
țământ care vor desfăşura lecții pe tema 
„Schimbări climatice – provocarea secolului 
XXI”. Pedagogii trebuie să le vorbească 
elevilor despre cauzele şi efectele încăl-
zirii globale, dar şi despre măsurile care 
trebuie întreprinse pentru diminuarea fe-
nomenului.

„Ora Planetei” este un eveniment inter-
național, organizat în ultima zi de sâmbătă 
a lunii martie a fiecărui an. Evenimentul 
de mediu are drept scop sensibilizarea 
utilizatorilor de energie electrică față de 
problema dioxidului de carbon în atmo-

sferă la producerea energiei electrice. „Ora 
Planetei” constă în stingerea luminii şi 
oprirea aparatelor electrocasnice neesen-
țiale timp de o oră, în mod voluntar, de 
către consumatorii individuali, instituțiile 
publice şi agenții economici.

Acest eveniment este promovat de 
World Wide Fund for Nature Australia 
(WWF), un grup internațional de lobby 
pentru mediu şi cotidianul australian 
„Sydney Morning Herald”. Prima Oră a 
Pământului a avut loc la Sydney, cel mai 
mare oraş din Australia, între orele 19:30 
şi 20:30 la 21 martie 2007. 

N. M.

Ora Planetei: Toată lumea stinge lumina
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Ne-a părăsit Nicolae Dabija

În necrologul Uniunii Scriitori-
lor din R. Moldova se menționea-
ză: „Nicolae Dabija a publicat de-a 
lungul vieții peste 80 de volume 
de poezie, proză şi eseuri. A tradus 
autori din literatura universală şi 
a valorificat poeți din literatura 
română veche. Ca poet, Nicolae 
Dabija a fost distins cu Medalia şi 
Premiul „Pjetër Bogdani”, cel mai 
important premiu literar acordat 
de către Uniunea Scriitorilor din 
Kosovo, pentru volumul „Psalme 
dachurie” („Psalmi de dragoste”). 
În ultimii ani, Nicolae Dabija a edi-
tat trei cărți de proză. Romanul său, 
„Tema pentru acasă” (2009), ajuns 
la cea de-a opta ediție, a avut peste 
60 000 de exemplare vândute, fiind 
tradus în mai multe limbi, ceea ce 
constituie un record pentru o car-
te de proză românească. Romanul 
a obținut numeroase premii, s-a 
studiat în şcoli la nivel național, 
iar în Franța a obținut prestigiosul 
Premiu „Prix de l’ Autre Edition”.

Timp de peste trei decenii, 
editorialele sale din „Literatura 
şi arta”, adunate în excepționale 
volume de publicistică („Liber-
tatea are chipul lui Dumnezeu”, 
„Icoană spartă, Basarabia”, „La 
est şi vest”) au apărat cele mai 
importante valori ale românilor 

basarabeni: conştiința de neam 
şi istorie, limba română, credința.

În 2020 şi 2021, Consiliul 
Uniunii Scriitorilor din Moldova 
l-a înaintat pe scriitorul Nicolae 
Dabija la Premiul Nobel pentru 
literatură.

Nicolae Dabija a fost distins 
cu Ordinul Republicii, Ordinul 
Steaua României în grad de Co-
mandor, Ordinul Meritul Cultural 
în grad de Mare Ofițer, Marele 
Premiu al Festivalului Interna-
țional de Poezie de la Trieste, 
Premiul „Giacommo Leopardi” 
al Centrului Mondial al Poeziei din 
Recanati, Premiul Internațional 
de Poezie „Umberto Mastroiani”, 
oferit de la Fontana Liri, Marele 
Premiu „Dulce Maria Loynaz” al 
Festivalului Internațional de Po-
ezie de la Havana”.

Arcadie Suceveanu: 
„Nicolae Dabija 
e dintr-o generaţie care 
a făcut istorie”

„Nicolae Dabija e dintr-o gene-
rație care a făcut istorie. Păcat că 
politicienii, unii dintre ei, uită de 
acest lucru. Intelectualii, scriitorii 
sunt cei care au ctitorit această 
țară”, a spus Arcadie Suceveanu, 

Nicolae Dabija a publicat peste 80 de volume de poezie, proză şi eseuri

Plecarea lui Nicolae Dabija la cele veşnice 
ne-a îndurerat profund. Răpus de Covid, 
poetul s-a stins, lăsând un gol imens, 
irecuperabil, în cultura şi conştiinţa 

noastră. 

preşedinte al USM, la funeraliile 
lui Nicolae Dabija.

În cadrul mitingului de doliu, 
prim-ministrul interimar al RM, 
Aureliu Ciocoi a subliniat: „Tre-
buie să-l studiem, să transmitem 
din tată în fiu creația celui care a 
fost Nicolae Dabija”.

La mitingul din Cimitirul Cen-
tral unde a fost înmormântat scri-
itorul, i-au adus un ultim omagiu 
şi ministrul Educației, Culturii şi 
Cercetării, Lilia Pogolşa, precum 
şi academicienii Mihai Cimpoi, 
Ion Tighineanu, preşedinte al 

Academiei de Științe a RM, de-
putații Monica Babuc, Iurie Re-
niță şi Octavian Țâcu, deputatul 
în Parlamentul României, Boris 
Volosatâi ş.a.

Nicolae Negru a scris în Ziarul 
Național: „Nicolae Dabija a rămas 
consecvent, nu şi-a trădat idea-
lurile de atunci, dedicându-se în 
continuare, în modul înțeles de 
el, afirmării limbii şi culturii ro-
mâne, scoaterii „sârmei ghimpate 
de pe Prut şi din capetele basa-
rabenilor”, apropierii şi reunirii 
Republicii Moldova cu România. 

Omagiul nostru e şi pentru per-
severență. În ultima vreme, „Li-
teratura şi arta” nu se mai afla 
în epicentrul luptelor politice şi 
numărul de cititori ai revistei s-a 
redus simțitor, însă numele său 
rămâne un simbol al unei perioade 
zbuciumate, dramatice, dar şi dă-
tătoare de speranță, promițătoare, 
romantice. Cu plecarea subită a 
lui Nicolae Dabija, perioada ro-
mantică a mişcării naționale şi a 
unionismului o putem considera 
încheiată definitiv”. 

Irina NECHIT

Pentru poet, despărțirea spiritului de găoacea lutului 
este doar un Prag al Destinului, o nevoință, amară, ce-i 
drept, însă diluată o viață prin poemele harului său divin, 
căruia îi fuse vremelnic stăpân...

Se-ntoarce-n hume perisabilul şi-n stele urcă inefabilul! 
Nicolae Dabija, confratele nostru de generație, fotograful 
de fulgere şi Poetul purtând o aripă de geniu sub cămaşă, 
iată, s-a pornit, la ora Luceafărului matinal, pe lungul 
drum al nemuririi numelui şi operei sale cu adevărat 
monumentale.

S-au stins luminile irişilor săi pământeşti, dar Ochiul 
Al Treilea, cel fără obloane, rămâne să vegheze neadormit 
peste văduviții codri ai Tigheciului, peste apele Căinarilor, 
peste întreaga Basarabie înmărmurită-n durere. „Dară 
ochiu-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă” – zice Eminescu. 
„Îmi vine din ce în ce mai greu /să deosebesc primăvara 
de rai, lacrimile de stropi – /amețitor, amețitor se-nvârt 
în jurul meu /lucrurile văzute cu al treilea ochi” – zice 
Dabija. La distanță de secole, poeții comunică, vizionari, 
printr-o îmbrățişare de fulger!

Acolo, în Grădinile raiului, lângă Mihai şi Grigore, 
lângă Nichita şi Liviu, lângă Marin şi căinăreanul Alexie, 
Nicolae, nou convocat în Simpozionul astral, îşi va regăsi 
interlocutorii demni, pe măsura dorurilor şi frământărilor 
sale neogoite. „Ce se mai aude pe-acasă, Nicolae?”. Și 
Nicolae, furat în sus de coama valului al treilea, va răs-
punde: „Toate ca toate, fraților, dar întocmai sunt precum 
prooroceşte Cartea Sf. Ioan Teologul: „Întâiul „vai” a 
trecut; iată vine încă un „vai” şi încă unul, după acesta...”

Deocamdată, sufletul lui unduieşte lin printre noi, peste 
noi, aşteptând să i se aducă toți pomii recunoştinței şi 
podurile creştineşti, peste austeritățile de moment şi la 
înălțimea Dorului său antologic:

Doru-mi-i de dumneavoastră...
Iartă-ne, frate Nicolae, şi Dumnezeu să te ierte şi să te 

odihnească în pace şi întru veşnică amintire!
Ion HADÂRCĂ

Nicolae Dabija ne-a lăsat 
mii de pagini, scrise în 
apărarea limbii române

Dumnezeu să-l odihnească pe Nicolae 
Dabija.

Poetul s-a stins, poezia lui rămâne. Și miile 
de pagini scrise de el în apărarea limbii române.

Deşi prea târziu, îi mulțumesc că m-a pri-
mit în echipa revistei „Literatura şi arta”. Îi 
mulțumesc că mi-a oferit deplină libertate în 
perioada când am lucrat la această revistă. 
Am avut libertatea de a scrie şi versuri, chiar 
acolo, la redacție. Versuri în alt stil decât cel al 
generației sale. S-a confruntat cu postmoder-
niştii, dar a avut pentru ei, pentru optzecişti, 
apoi pentru nouăzecişti şi pentru tinerii de 
după 2000, o înțelegere caldă, omenească.

Îl deplângem şi ne rugăm pentru liniştea 
sufletului său. Lumină eternă pentru Nicolae 
Dabija.

Irina NECHIT

Ziua de 12 martie 2021 a înce-
put cu o veste tristă. S-a stins din 
viață scriitorul Nicolae Dabija.

Născut pe 15 iulie 1948 în 
satul Codreni (Bişcotari), raio-
nul Cimişlia, Nicolae Dabija a 
publicat peste 80 de volume de 
poezie, proză, eseuri. A debutat 
editorial în 1975, cu volumul de 
versuri „Ochiul al treilea”. Alte 
titluri: „Apă neîncepută” (1980); 
„Zugravul anonim” (1985); „Ari-
pă sub cămaşă” (1989); „Mierla 
domesticită” (1992); „Drep-
tul la eroare” (1993); „Lacrima 
care vede” (1994); „Oul de piatră” 
(1995); „Cerul lăuntric” (1998); 
„Fotograful de fulgere”, (1998); 
„Aşchii de stele” (2002); „Temă 
pentru acasă” (roman; 2009); 
„Psalmi de dragoste” (2014); 
„Reparatorul de vise” (2016) ş.a.

Din 1986, a fost redactor-şef 
al săptămânalului „Literatura şi 
arta”, preşedinte al Asociației Oa-
menilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă, 
membru al Academiei de Ştiinţe 
a Republicii Moldova şi membru 
de onoare al Academiei Române.

Laureat a numeroase premii, 
naționale şi internaționale: Pre-

miul Național al Republicii Mol-
dova (1988, 2011); Marele Premiu 
„Nichita Stănescu” (1992); Marele 
Premiu „Lucian Blaga” (1993); 
Premiul pentru Poezie „Mihai 
Eminescu” al Academiei Româ-
ne (1995) ş.a.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i 
rânduiască loc de veşnică odih-
nă alături de drepții Săi. Drum 
lin spre lumină, Nicolae Dabija.

Un pumn de lut
„...ci nu voi fi lut obişnuit”
...arheologi din viitor –
săpând pământul chinuit,
mirați găsi-vor sub ogor
un pumn de lut îndrăgostit;
şi căruia, şi-atuncea încă,
dup-un mileniu şi mai bine
ce-or măcina izvor şi stâncă,
o să-i mai fie dor de tine;
o, ei vedea-vor prima oară –
amestecându-l cu cazmale –
un pumn de lut cum se-nfioară
l-atingerea țărânei tale...

(„Mierla domesticită”, 
Editura Hyperion, 1992)

Muzeul National de Literatură 
„M. Kogălniceanu”

S-a stins un far al Literaturii şi Artei noas-
tre. Am multe amintiri frumoase cu Nicolae 
Dabija – spectacole de cântec şi poezie, în-
tâlniri de suflet cu spectatori din Basarabia 
şi România, călătorii de neuitat cu societa-
tea Plai Mioritic. Avea talent, avea carismă, 
avea curajul de a spune adevărul în fața celor 
puternici. Ridica sălile cu discursurile lui 
nemaipomenite. S-a bucurat tare mult când 
am compus „Limba noastră cea română” şi 
„Singur în aerogară” pe versurile lui. 

Adio, dragă Nicolae. Dumnezeu să te aşeze în 
preajma Lui şi să aibă grijă de sufletul tău nobil.

Maria MOCANU

Muzeul Naţional 
de Literatură 
„M. Kogălniceanu”: 
Drum lin spre lumină, 
Nicolae Dabija

Ochiul al Treilea rămâne 
să vegheze neadormit

Un far al Literaturii 
și Artei noastre
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– Margareta Cuciuc a intrat în 
circuitul muzical şi concertistic 
şi datorită elevilor tăi pe care i-a 
acompaniat, şi datorită prestaţiei 
ei extraordinare ca pianistă. De 
aceea dispariţia acestei artiste este 
o mare pierdere pentru arta pia-
nului de acompaniament de la noi, 
prezenţă, fără de care, altădată, o 
lecţie, un concert, un concurs, un 
festival de vioară ar fi fost, practic, 
incomplete, ar fi fost fără prestanţă 
şi fără savoare. Dumneata ai cu-
noscut-o cel mai bine, ai putea să 
faci aprecierile cele mai exacte, 
pentru că Margareta Cuciuc a fost 
alături de vioara elevilor tăi timp 
de aproape 30 de ani, iar prestigiul 
de instituţie muzicală profesionis-
tă, cum este Liceul „Ciprian Po-
rumbescu”, vine şi din contribuţia 
acestei personalităţi. Să recupe-
răm, să punem accentele de rigoare 
pe această biografie artistică ce a 
lăsat, cu siguranţă, o urmă vizibi-
lă şi o amintire frumoasă în viaţa 
muzicală de la noi.  
Margareta Cuciuc a fost absolventă a 

Liceului nostru, la clasa de pian Ana Co-
panscaia, după care a studiat la Conserva-
torul „Rimski-Korsakov” din Leningrad. 
Știu că la examenul „arta maestrului de 
concert”, preşedintele comisiei, renumitul 
pianist Evgheni Șenderovici (care, de altfel, 
a acompaniat recitalurile Mariei Bieşu) ar 
fi spus că nota maximă cu plus a meritat-o 
doar Margareta Cuciuc. 

Foarte frumoasă, talentată, l-a cunoscut, 
tot atunci, pe balerinul Eugen Gârneț, ce-şi 
făcea studiile în domeniul regiei de balet, 
cu care s-a căsătorit. Aşa s-a născut acea 
minune de băiat – Ilian Cârneț. Eram pro-
fesoară tânără, dar vedeam cum musteşte în 
el talentul, intuiția, muzicalitatea, pe care 
nu le poți învăța nicăieri. Am colaborat, am 
fost împreună cu Margareta Cuciuc din ‚91, 
eu – ca profesoară de vioară, ea – în calitate 
de pianistă acompaniatoare, maestru de 
concert. Remarc, în special, capacitatea 
ei deosebită de a simți partenerul. Nu ştiu 
cum anume simțea, ghicea vioara elevului, 

care se întâmpla să greşească (copiii deseori 
greşesc), dar ea reuşea „să-i prindă”, să-i 
readucă înapoi, să-i ghideze, să le dea curaj 
şi inspirație să interpreteze cu succes piesa 
până la capăt. 

Pe lângă măiestria ei, avea o intuiție 
nemaipomenită! Mai avea şi un sunet 
voluminos, pianul ei suna ca o adevărată 
orchestră. Alături de ea, am lucrat şi eu cu 
entuziasm, a fost mâna mea dreaptă; mai 
mult, pot să spun că 50 la sută din succesele 
elevilor mei de elită se datorează Margare-
tei Cuciuc. Ea însuflețea elevii, alături de 
pianul acompaniator, ei se simțeau artişti, 
fiind contaminați de scânteia artisticului, a 
inspirației, ce se desprindea din claviatura 
ei. Margareta îi încuraja mereu, era o fire 
blândă, dar de un temperament artistic ieşit 
din comun. Mai lucra şi aparte cu elevii, 
ştiind foarte bine vioara.  

- Ai avut elevi remarcabili, care 
au fost acompaniaţi de Margareta 
Cuciuc, iar printre aceştia, în pri-
mul rând, e Ilian Gârneţ, fiul Mar-
garetei, Ionel Manciu, Alexandra 
Conunov, Ala Benderschi, Patricia 
Kopacinskaia, în primele clase de 
studiu al viorii – toţi au făcut ca-
riere internaţionale excepţionale. 
Margareta a participat, de fapt, la 
mai multe evenimente, care au avut 
loc în sălile noastre de concert, seri 
de creaţie Eugen Doga, Boris Dubo-
sarschi, Festivalul „Regina vioara”. 
Remarcabile au fost şi apariţiile ei 
la concursurile internaţionale de 
vioară de la Londra, sau alături de 
fiul ei, la concursul de notorietate 
„Regina Elisabeta”, de la Bruxelles.
Mai sunt şi foştii noştri absolvenți Radu 

Banariuc, Dan Iulian Druțac, Ionel Moş-
neaga, sau elevi la clasa soțului meu, Ni-
colai Buinovschi, – Aurica Duca, Corina 
Golomoz, Irina Rusu. În 2012, la liceul 
nostru, a fost în vizită directorul Cole-
giului de Muzică din Londra, Christopher 
Barrett (un colegiu cu o istorie de 450 de 
ani!), care a ales copii pentru a participa 
la un concurs londonez, cu burse pentru 
câştigători. Această vizită se datora lui Grig 

Cuciuc, absolventul nostru, violonist de 
talie internațională (care mai era şi omonim 
de nume cu Margareta). Cu ocazia acestor 
evenimente, Margareta Cuciuc a fost invita-
tă în calitate de maestru de concert oficial 
pe parcursul a trei ani la rând! 

Datorită acestei contribuții, s-a început 
circulația elevilor noştri pe traseul Chi-
şinău-Londra. Margareta a fost, de fapt, 
omniprezentă la toate concursurile, inclusiv 
„E. Coca” de la noi, cu participanți din mai 
multe țări, pe care ea i-a acompaniat. Toți 
o ştiau, toți o solicitau. Margareta a fost 
regina de neînlocuit a acestor concursuri; 
la toate competițiile de pretutindeni, la 
care am participat, era solicitată şi de alți 
concurenți, cu care avea... doar o singură 
repetiție. Citea notațiile dintr-o privire; pe 
lângă capacitate, pe lângă calitățile ei mu-
zicale deosebite, avea şi o responsabilitate 
extraordinară.

- În ce măsură Margareta Cuciuc 
a fost aliatul tău în alegerea re-
pertoriului pentru vioară, reper-
toriu care este, de fapt, proba de 
forţa a măiestriei, a orizontului, 
a capacităţii de cuprindere a unui 
violonist?  
Pentru că aveam o asemenea pianistă, 

puteam să abordez creații care nu numai 
la liceu nu e posibil să se cânte, dar nici la 
şcoli de un nivel mult superior. Bunăoară, 
am abordat în premieră  Concertul pentru 
vioară de compozitorul american, Erich 

Korngold. De regulă, mulți alți profesori nu 
se încumetă să abordeze asemenea creații, 
pentru că nu toți pianiştii reuşesc să facă 
față pentru ceva ce trebuie să ai mai mult 
decât o şcoală bună. Trebuie să ai talent. 
Datorită Margaretei, clasa mea de vioară a 
avut un repertoriu original, cu mai multe 
premiere din concerte de Dvořak, Brahms, 
Bruch, bineînțeles, s-a cântat Mendelssohn, 
Sibelius, Ceaikovski, Șostakovici, sonate 
de Brahms, Beethoven, Schumann, printre 
care şi cele pentru vioară şi pian de Enescu, 
care sunt vârful măiestriei pianistice (ce 
ritm, ce note, ce armonii!) – nu există ceva 
la fel de complicat. Un ocean de muzică am 
realizat împreună cu Margareta Cuciuc! 

Fiul său, Ilian Gârneț, acompaniat de 
excepționala sa mamă, a cântat Enescu şi 
la Bucureşti, şi în recitaluri la Londra. Ea 
a fost cu emoția pianului şi a harului ei 
alături de vioara performantă a băiatului 
ei la toate concursurile de pe mapamond, 
încununate de fiecare dată cu cele mai 
prestigioase premii, cel de la Bruxelles, 
„Regina Elisabeta”, aducându-i lui Ilian 
onoarea de a fi înscris în „Cartea de aur a 
muzicienilor lumii”.                                               

- Eveniment, în care se regăseşte, 
cu siguranţă, şi talentul, şi efortul 
mamei sale, regretata Margareta 
Cuciuc. 

Interviu consemnat de Rodica Iuncu,
Martie 2021

La 28 decembrie trecut, pianista de acompaniament a 
concursurilor, festivalurilor, concertelor de vioară (şi 
nu numai de vioară) de la noi, Bucureşti şi din alte oraşe 
ale României, la fel şi a celor de la Londra sau Bruxelles, 

Margareta Cuciuc, şi, tot ea, mama violonistului de notorietate 
Ilian Gârneţ, a fost răpusă de covid la numai 57 de ani. O 
personalitate evocată de profesoara de vioară a Liceului de 
Muzică „Ciprian Porumbescu”, Galina Buinovschi, în interviul 
ce urmează.

Un ocean de muzică împreună 
cu Margareta Cuciuc

O carte 
despre 
Eugen Doga 
a apărut 
la București 

O carte intitulată „Eugen Doga: 
perspectiva inversă”, semnată de 
muzicologul Ion Gagim, doctor 
habilitat în pedagogie, Maestru în 
Artă, profesor universitar la Uni-
versitatea de Stat „Alecu Russo” 
din Bălți, a apărut recent la Bucu-

reşti, informează Moldpres.
Solicitat de agenție, Ion Ga-

gim a menționat că lucrarea are 
224 de pagini şi a fost scrisă la 
solicitare (cu finanțarea respec-
tivă), pornind de la ideea de a fi 
editată pentru difuzare în special 
în dreapta Prutului, unde nu au 
fost publicate până în prezent 
cărți despre marele compozitor, 
în scopul de a lărgi cunoaşterea 
operei sale.

Potrivit sursei citate, spre deo-
sebire de alte volume despre Eu-
gen Doga, apărute în Republica 
Moldova şi în Rusia şi care poartă, 
în fond, un caracter informativ 

(viața, activitatea, trecerea în 
revistă a creației compozitoru-
lui), noua apariție are ca subiect 
muzica maestrului, mesajele pe 
care le conțin creațiile sale prin 
sonoritățile pe care le-a turnat 
compozitorul în partitură şi care 
cuceresc inimile ascultătorilor 
prin vraja lor. De aceea, cartea 
se adresează cititorului nu doar 
ca „cititor”, ci şi ca „ascultător” 
al creațiilor compozitorului. În 
acest scop, autorul cărții vine cu 
prezentarea şi comentariile unei 
serii de lucrări, în intenția de a 
înlesni perceperea şi înțelegerea 
lor aprofundată.

Volumul a apărut în colecția 
„Basarabica”, ce are scopul de a 
publica „contribuțiile celor mai 
reprezentativi savanți de la răsărit 
de Prut”, după cum se menționea-
ză pe coperta cărții.

„În afară de această carte, în 
perioada pandemiei am realizat 24 
de emisiuni radiofonice intitulate 
„De profundis. Din înțelepciunea 
marilor muzicieni” la postul Radio 
Moldova Muzical. În curând, ur-
mează să apară o altă carte a mea 
– „Muzica: descifrarea tainei”, a 
mai spus cunoscutul muzicolog.

radiochisinau.md

Concursul Internațional de Vioară „Remember Enescu”, ediția a XV-a. Prof. Mihaela Tomescu 
și pianista Margareta Cuciuc din R. Moldova (în stânga)
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În martie 1918, bunicul meu a votat Unirea (1)

Cea mai mare parte de pământ 
era ocupată cu vii şi livezi, că-i 
plăceau, mai puțin cu cerealiere. 
Bunelul făcea vin mult şi bun, usca 
fructe, le comercializa. Într-un 
cuvânt, nu prea avea nevoie de 
nimic.

Bunicul Ion Moraru era mem-
bru al Partidului Național-Țără-
nesc. Dar care țăran mai înstărit 
nu era membru al acestui partid? 
Însă vin ruşii în 1940 şi califică 
acest partid contrarevoluționar. 
Contra cărei revoluții? ne-am 
întreba noi.

Calificativul de „activitate con-
trarevoluționară şi spionaj”, însă, 
pus pe el de noii stăpâni ca un 
stigmat criminal, doar cu câteva 
zile înainte de începerea războ-
iului, l-a costat viața.

Câteva cuvinte despre aşa-nu-
mitul „spionaj al bunicului meu”. 
Cu mult înainte de Marea Unire 
de la 1918, Basarabia era ticsită 
de agenți bolşevici, inclusiv ra-
colați din rândurile populației 
locale. După fireasca intrare a 
Basarabiei în componența Ro-
mâniei la 1918, potrivit hotărârii 
primului Parlament al Basara-
biei – Sfatul Țării, lucrurile nu 
s-au schimbat. Din URSS, tre-
ceau clandestin Nistrul sute de 
agenți bolşevici, care veneau în 
Basarabia românească cu scopuri 
teroriste bine determinate pentru 
a destabiliza situația în această 
provincie românească.

Respectiv, Siguranța română, 
pentru a avea informații şi un ta-
blou veridic al situației, solicita 
contribuția intelectualilor de la 
sate şi oraşe pentru a depista ele-
mentele comuniste duşmănoase 
şi antinaționale.

În satul Ustia, plasa Criuleni, 
județul Orhei, asemenea intelec-
tuali erau bunicul meu, Ion Ale-
xandru Moraru, şi Gatcin Serafim 
Ilarion. Aceşti minunați oameni 
au avut după prima ocupație so-
vietică la 28 iunie 1940 o soartă 
tragică. Ambii au fost arestați, îm-
preună cu toată familia lor, capii 
familiilor separați de cei dragi şi 
transportați într-un lagăr de deți-
nuți politici din oraşul Sverdlovsk, 
unde ulterior au fost împuşcați 
ca „duşmani ai poporului” (dar 
care popor?! sovietic?! – Al.M.), 
iar membrii familiilor acestora, 
indiferent de vârstă, deportați în 
Siberia.

M-am născut într-o familie de 
intelectuali la a şasea generaţie, care 
în 1941 au fost arestaţi şi deportaţi 
în Siberia de autorităţile sovietice de 

ocupaţie. Bunelul meu, Ion Alexandru Moraru, 
a fost om cu stare, învăţător, ulterior director 
de şcoală, avea în posesie 100 ha de pământ 
bun, la Ustia, Zolonceni şi Ohrincea, din părţile 
Criulenilor.  

aceste persoane şi am trimis la 
ele informatorii mei, de la care 
am aflat că în aceşti oameni pu-
tem avea încredere deplină şi că 
pot fi incluşi în această activitate. 
În plus, în perioada de studiere 
a acestora, de nenumărate ori, 
m-am întâlnit personal cu ei şi 
am discutat mai multe subiecte la 
zi, fapt care m-a convins că sunt 
nişte persoane dezvoltate, bine 
informate şi sunt patrioți ai Ro-
mâniei. După ce a fost adunat tot 
materialul, în anul următor, 1926, 
se pare că primăvara, eu i-am in-
vitat pe ambii la mine în birou 
la Criuleni şi le-am propus să se 
ocupe şi cu lucrul de investigație 
(cercetare), lucru pe care ambii 
l-au acceptat. Sigur că aceste dis-
cuții au fost duse separat, cu unul, 
apoi cu celălalt.

ÎNTREBARE: Unde locuiesc 
în prezent rezidenţii Dvs.?

RĂSPUNS: Ambii trăiesc în 
satul Ustia, Criuleni.”… 

Adică din primăvara 1926 până 
la 28 iunie 1940 cei doi bărbați 
ai Ustiei, în afară de serviciul de 
bază, mai aveau o datorie patrio-
tică, de a ocroti satul şi împrejuri-
mile de bolşevism, lucru îndepli-
nit cu cinste în fața autorităților 
statului român.

În dosarul nominalizat, găsim 
un certificat întocmit de ofițerii 
NKVD la 9 iunie 1941 în oraşul 
Orhei, adică exact cu cinci zile 
înainte de a fi arestați ambii. 
Documentul este despre Serafim 
Gatcin.

„APROBAT
Șeful organizației județene Or-

hei a NKGB, locotenent superior
Goldberg
C E R T I F I C A T
Gatcin Serafim Ilarionovici, 

născut în 1895 în satul Ustia, 
raionul Criuleni, județul Orhei, 
moldovean, cetățean al URSS, 
locuieşte în satul Ustia, are la 
întreținere patru persoane.

Gatcin Serafim Ilarionovici, în 
anul 1916, a terminat şcoala de 
subofițeri din oraşul Jitomir, a 
slujit în armata lui Petliura, în 
scurt timp a fost înaintat la gra-
dul de căpitan, care i s-a acordat. 
În anul 1919, după lichidarea ar-
matei lui Petliura, a fugit ilegal 
peste granița URSS în România 
(frontiera era pe Nistru, malul 
stâng era URSS, iar malul drept 
– România, iar chiar la câteva 
sute de metri satul Ustia, satul 
de baştină – n.n.), din anul 1920 
a făcut parte din partidele țărănist 
şi liberal. A lucrat în funcție de 

director al băncii din Rezina şi 
notar pe lângă primăria satului 
Ustia, este rezident al serviciilor 
secrete româneşti.

Componența familiei: mama 
– 75 de ani; trei copii.

Împuternicitul secţiei judeţene 
Orhei a NKGB, sergent de secu-
ritate, Fisco,

9 iunie 1941, or. Orhei

Dar tragedia abia începea… La 
28 iunie 1940, fără nici un foc 
de armă, amenințată de URSS, 
România cedează Basarabia şi 
Bucovina de Nord. Basarabia este 
imediat invadată de nkvd-işti, 
care încep torturile, crimele şi 
anchetele sângeroase, inclusiv 
împotriva ustienilor Gatcin Sera-
fim, Moraru Ion şi Despo Toma, 
din a cărui anchetă nkvd-istă am 
aflat informații şi despre cei doi 
ustieni.

La 13 iunie 1941, în toiul nopții, 
în casa lui Ion Moraru din Ustia, 
Criuleni, situată chiar pe malul 
Răutului, au intrat câțiva militari, 
printre care şi şeful NKVD-ului 
din Criuleni, Pavlenco, şeful 
secției de învățământ Criuleni, 
Litvinenco, şi un ostaş cu steluță 
pe chipiu. Cu ei erau şi doi comso-
molişti. Stăpânul casei, luat prin 
surprindere, a fost aşezat, dez-
brăcat cum era, în mijlocul odăii. 
Șeful NKVD-ului, Pavlenco, a dat 
citire unei hârtii în limba rusă în 
care era învinuit că este duşman 
al poporului, apoi a ordonat ca 
în timp de 15 minute toți ai ca-
sei, adică tatăl cu cei patru copii 
ai săi, să se îmbrace, să strângă 
obiectele de primă necesitate şi 
să urce în căruță.

Când se luminase de-a binelea, 
cei cinci „duşmani ai poporului”, 
Nicolae, în vârstă de 9 ani, Maria 
– de 10 ani, Valeriu (tatăl meu) 
– de 14 ani şi Alexandru – de 26 
de ani, împreună cu tatăl lor şi 
bunicul meu, erau deja urcați în-
tr-un mărfar din gara Chişinău.

În drum spre destinație, capii 
familiilor au fost separați de copii 
într-un vagon, agățat la „coada” 
trenului. Ajuns în oraşul Sverdlo-
vsk, transportul şi-a urmat calea 
fără ultimul vagon… În volumul 
II al „Cărții Memoriei” (editat 
de Muzeul Național de Istorie a 
Moldovei, Editura „Știința”, 2001, 
Chişinău) la pagina 167, găsim 
lista deportaților din satul Ustia, 
Criuleni, unde sunt înscrişi şi cei 
doi prieteni bărbați şi familiile 
acestora, adică Serafim Gatcin şi 
Ion Moraru.

După un demers la Ministerul 
securității naționale al Republi-
cii Moldova am primit adeverința 
privind soarta cet. Ion Alexandru 
Moraru, născut în 1884 în comuna 
Capaclia, raionul Cantemir, Re-
publica Moldova, cu domiciliul 
permanent până la arestare în 
comuna Ustia, raionul Criuleni. 
A fost arestat la 13 iunie 1941 ca 
fost „membru activ al unui partid 
contrarevoluționar” şi, conform 
hotărârii Consfătuirii excepționale 
de pe lângă NKVD al URSS din 4 
noiembrie 1942, este împuşcat la 
19 ianuarie 1943 în oraşul Sver-
dlovsk, Federația Rusă.

Scriu aceste cuvinte cu tristețe, 
recunoştință dar şi cu mândrie 
pentru Neamul meu, Neamul 
Morarilor, care s-a dovedit a fi 

oameni de treabă, buni români 
şi patrioți. Am aflat despre acti-
vitatea şi soarta bunicului meu 
Ion numai după ce am început să 
lucrez la Arhiva Națională a Re-
publicii Moldova, fapt care s-a 
produs în aprilie anul 2000. Ini-
țial, am fost colaborator ştiințific 
superior, apoi specialist principal, 
iar ulterior, am fost numit în func-
ția de şef al secției Valorificarea 
documentelor de arhivă.

Din investigațiile documentare 
făcute de mine au aflat o mulțime 
de lucruri tragice despre înaintaşii 
mei. Am scris despre asta în gazeta 
raională „Biruitorul” (apoi „Opi-
nia”) în 1990-1991, în „Revista Ro-
mână” din Iaşi (nr. 3, noiembrie 
1996), în revista „Glasul Națiunii” 
(nr. 40 din 24 octombrie 2002), 
în Enciclopedia „Localitățile Re-
publicii Moldova. Jevreni”, vol. 7 
Chişinău, 2007 etc.

Am aflat despre activitatea 
bunicului meu, Ion Alexandru 
Moraru, din articolul ştiințific 
al cercetătorului dr. Mihai Taşcă 
intitulat „Moțiunea de Unire a 
Județului Orhei cu Vechiul Re-
gat (25 martie 1918) publicat în 
revista „Destin Românesc” (nr. 1 
din 2008, pag. 17-25). Autorul a 
demonstrat prin documente de 
arhivă că înainte de a fi votat Actul 
Unirii în Parlamentul Basarabiei – 
Sfatul Țării, Unirea a fost votată în 
Adunările Județene până la data 
de 27 martie 1918. 

În cazul județului Orhei, Uni-
rea s-a votat la 25 martie 1918, 
după județele Bălți şi Soroca. În 
lista consilierilor prezenți la şe-
dința ordinară a celei de-a IXL 
Adunări a Zemstvei Județului Or-
hei, care au votat Unirea cu Patria 
Mamă, România, la numărul 50 
este înscris şi Moraru Ion Alexan-
dru, membru al Upravei Zemstvei, 
român (pag. 24 din articolul no-
minalizat). NOTĂ: În documen-
tele ruseşti bunicul era scris cu 
numele Morari, iar în adeverința 
de naştere, Moraru.

Am citit acest articol de câteva 
ori, deoarece nu-mi venea a crede 
ochilor că bunicul meu şi-a adus 
aportul la Marea Unire a tuturor 
românilor din 1918.

Lacrimi de emoție şi bucurie 
am avut atunci când am înțeles 
că marea dragoste față de limba 
română, istoria românilor, față de 
tot ce e românesc, mi s-a transmis 
prin gene, mie şi copiilor mei, de 
la bunicul Ion Alexandru Moraru, 
învățător şi agricultor din satul 
Ustia, Criuleni, care a contribuit 
prin votul său la realizarea idea-
lului național. 

(va urma)

Alexandru MORARU, 
istoric-arhivist, publicist

Jurnalista Nadejda Roşcova-
nu, originară din Ustia, Criuleni, 
mi-a pus la dispoziție, cu acordul 
doamnei Lucia Cireş din Iaşi, co-
pia scanată a dosarului lui Gatcin 
Serafim Ilarion, întocmit de Comi-
sariatul NKVD din regiunea Sver-
dlovsk, ulterior luat în evidență 
de Arhiva Națională a Republicii 
Moldova cu rechizitele arhivis-
tice Fond: R-3401, inventar: 2, 
dosar 772, în care, tangențial, se 
vorbeşte şi despre bunicul meu, 
Ion Alexandru Moraru. 

În dosarul nominalizat, în-
tocmit la 24 noiembrie 1940, 
adică după ce a fost anexată Ba-
sarabia, este procesul-verbal (în 
limba rusă) al anchetei învinui-
tului Despo Toma (în document 
Foma – Al.M.). Cel anchetat, în 
anul 1925 (apropo, în acelaşi an, 
la 24 decembrie, s-a născut şi tatăl 
meu, Valeriu), era pretor al plasei 
Criuleni, județul Orhei. Am inclus 
un fragment din acest document 
de arhivă, tradus de mine din 
limba rusă, pentru ca stimatul 
cititor să simtă atmosfera acelui 
îndepărtat an 1925 şi atitudinea 
celui anchetat de ofițerul nkvd-ist 

față de aceşti doi bărbați din satul 
Ustia, Criuleni:

ÎNTREBARE: Când şi cum 
au fost încadraţi Moraru şi 
Gatcin?

RĂSPUNS: În anul 1925, eu am 
fost numit în funcția de pretor al 
plasei Criuleni. Timp de un an am 
făcut cunoştință cu mai mulți oa-
meni. În cele din urmă am con-
statat că în satul Ustia sunt două 
persoane pe care le-aş putea in-
clude pe post de informatori-rezi-
denți, aceştia erau Moraru Ion (în 
document prenumele e rusificat, 
Ivan – Al.M.) Alexandrovici, care 
lucra preşedinte al cooperativei 
şi care avea posibilitatea de a se 
deplasa prin toată plasa (în docu-
ment volostea – Al.M.,) conform 
serviciului său, şi Gatcin Serafim 
Ilarionovici, care era notar în satul 
Ustia şi, de asemenea, comunica 
mult cu populația. Am depistat 
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Situația cea mai gravă este atunci când părinții doresc să-și pedepsească 
propriii părinți cu limitarea accesului la nepoții lor

O P I N I I

Când a apărut Chișinăul?

Ion Țurcanu

Dar istoricii sovietici, pri-
mind probabil ordin să dez-
mintă celebrarea organizată de 
„ocupanții români”, au propus o 
altă dată de întemeiere a oraşu-
lui, anul 1466, cînd aşezarea este 
menționată într-un hrisov al lui 
Ștefan cel Mare, drept care în 1966 
autoritățile sovietice de la Chişi-
nău au organizat altă sărbătorire a 
500 de ani. Întrucît cel de-al doilea 
document nu părea însă destul de 
sigur, fiind o copie tîrzie, din se-
colul XVIII, oarecum confuză, a 
hrisovului atribuit lui Ștefan, s-a 
decis la un moment dat să se revină 
la anul 1436.  

Actul din 17 iulie 1436, care este 
o danie a fiilor lui Alexandru cel 
Bun, a voievozilor Ilie şi Ștefan, 
spune, între altele, referindu-se 
la logofătul Oancea: „i-am dat şi 
i-am întărit vislujenia lui, satele pe 
Răut, anume: Procopinți, unde au 
fost Procop şi Vasile vătămani, şi 
cu moara, şi Macicăuți, şi cu pri-
saca, şi Cozarăuți, şi Fîntîna Albă, 
şi, la gura Volcinețului, unde se 
uneşte cu Cotovțea, şi la Itchil, 
între Crotolici, mai jos de unde 
stă Piatră, mai sus de locul lui 
Oțel, şi aproape de Bîc, de cealaltă 

parte, pe valea ce cade în dreptul 
Cheşeneului lui Acbaş, la Fîntînă, 
unde este Seliştea Tătărească, în 
dreptul păduricii”. 

Pentru cei care au crezut că do-
cumentul respectiv vorbeşte anu-
me despre acest oraş Chişinău, şi 
nu despre altceva, a fost suficientă 
menționarea în el a Cheşeneului 
lui Acbaş. Avea să se constate însă 
că citirea atentă a documentului 
dă naştere la cîteva întrebări care 
pun la îndoială părerea că actul 
respectiv ar fi vizat anume acest 
oraş. 

Primul lucru care trebuie lămu-
rit este chiar această denumire, 
Cheşeneul lui Acbaş. Astăzi pare 
să fie acceptat de toți cei care au 
examinat atent şi cu un minim de 
competență cele două componente 
ale denumirii că sînt vizate două 
nume tătăreşti, primul derivînd 
de la substantivul comun tătăresc 
kissenia sau kişenia şi însemnînd 
mormînt, cavou (poate şi piatră 
de mormînt), iar celălalt fiind cu 
siguranță un nume propriu tătă-
resc. Aşadar, e vorba de mormîntul 
unui tătar pe nume Acbaş, deci nu 
e vizată o aşezare, un loc populat. 

La sfîrşitul secolului XIV şi în 
prima jumătate a secolului XV era 
firesc ca în Basarabia să se fi aflat 

Se pare că de multă vreme nimeni nu se 
mai îndoieşte că oraşul Chişinău îşi trage 
obîrşia de la denumirea fixată într-un 
document istoric din anul 1436. În anul 

1936, cînd Basarabia se afla în componenţa 
României, a avut loc sărbătorirea a 500 de ani ai 
oraşului. 

multe morminte tătăreşti. Apoi, 
din acest document nu rezultă de-
loc că Cheşeneul lui Acbaş s-ar fi 
aflat pe malul drept al Bîcului, pe 
locul Chişinăului istoric. Logofătul 
care a scris dania spune răspicat 
că toate satele şi celelalte locuri 
numite de el erau „de cealaltă par-
te” a Bîcului, adică în stînga rîului, 
„pe valea ce cade în dreptul Cheşe-
neului lui Acbaş”, precizînd că se 
găseau „aproape” de Bîc (вблизи), 
nu „lîngă”, cum scrie în traducerea 
documentului. 

Pentru scriitorul actului de da-
nie, care se afla la cîteva sute de 
kilometri de locul descris, „aproa-
pe” putea fi destul de departe de 
rîu, poate chiar la depărtare de zeci 
de kilometri. Pe atunci, Bîcul era 
un rîu mult mai mare ca acum, cu 
un debit mult mai bogat, de aceea 
era firesc să fi fost luat ca punct 

de orientare, pentru ca acei care 
urmau să citească documentul 
ori să-l audă să-şi fi putut închi-
pui cam pe unde se aflau satele şi 
locurile numite în el. Tocmai de 
aceea nu există nici o siguranță 
că valea menționată în document, 
deci şi Cheşeneul lui Acbaş, s-ar fi 
aflat lîngă Bîc.

De regulă, cei care s-au arătat 
interesați de originea Chişinăului 
şi au scris despre asta par să fi pier-
dut din vedere tocmai elementul 
principal din acest document şi 
anume formula „i-am dat... sate-
le de pe Răut”, concentrîndu-se 
aproape exclusiv pe sintagma Che-
şeneul lui Acbaş. Atît cît se poate 
decripta din fragmentul reprodus 
mai sus, este vorba de patru sate: 
Macicăuți, Procopinți, Cozarăuți 
şi Biserica Albă. Din toate acestea, 
doar cel dintîi poate fi localizat, 
fiind vorba, fără îndoială, de ac-
tualul sat Măşcăuți de pe malul 
Răutului; celelalte între timp şi-au 
schimbat denumirile, astfel că nu 
pot fi localizate.

Dacă admitem că posesiunea 
prevăzută de actul de danie al 
voievozilor Ștefan şi Ilie către 
logofătul Oancea se întindea de 
la Măşcăuți spre sud-vest pînă 
aproape de Bîc, iar spre vest pînă 
la gura Volcinețului, adică pînă la 
izvoarele acestui rîu, atunci vom 
constata că apar unele întrebări 
la care nu se poate răspunde, iar 
documentul intră în contradicție 
cu alte acte similare. Vorba e că 
mai devreme, mai precis, în 1420, 
Alexandru cel Bun dăruise satele 
cuprinse între Corneşti, Pituşca, 

Bucovăț, Căpriana, Vărzăreşti şi 
Cunila (act. Căbăieşti) vornicului 
Oană, şi nu se cunoaşte nici un do-
cument prin care acest act de danie 
ar fi fost anulat. De asemenea, în 
1436, doar cu cîteva luni înainte ca 
cei doi voievozi să fi făcut această 
danie pentru logofătul Oancea, ei 
dăruiseră boierului Duma Uranie 
o întindere de pămînt cuprinsă în-
tre văile Cobîlca şi Peresecina, pe 
malul stîng al Ichelului. Dacă ocina 
logofătului Oancea se întindea de 
la Răut pînă la Bîc, cum a  fost în-
țeleasă de unii, atunci ea excludea 
posibilitatea ca boierului Duma 
Uranie să-i fi fost dat pămîntul care 
era cuprins în această proprietate. 
Și invers, pentru ca logofătul Oan-
cea să fi putut stăpîni pămîntul de 
la Răut şi pînă la Bîc, trebuia ca 
actul de danie pentru Duma Uranie 
să fi fost anulat, ceea ce, iarăşi, nu 
se cunoaşte să se fi făcut. Aceste 
observații, împreună cu faptul că 
logofătul Oancea a primit doar pa-
tru sate pe Răut, induc concluzia că 
posesiunea acestuia nu avea cum 
să ajungă la Bîc.

Evident că observațiile de mai 
sus nu au răspuns la întrebarea 
din titlul articolului, din simplul 
motiv că, nedispunînd de datele 
necesare, nici nu au putut să răs-
pundă. Și asta dincolo de faptul că 
a lămuri o astfel de chestiune în 
paginile unui ziar e o sarcină greu 
de realizat. Sper ca dezbaterea ei 
în studii mai ample cu eforturi-
le specialiştilor care cunosc bine 
perioada respectivă să se soldeze 
cu elucidarea definitivă a acestui 
subiect.

Chișinău. Vedere panoramică de pe la anul 1900

Miercuri s-au împlinit 100 de ani de 
la naşterea scriitorului şi publicistului 
Nicolae Lupan, editor, realizator de emi-
siuni radio, jurnalist, cunoscut luptător 
anticomunist şi antisovietic, informează 
Moldpres.

S-a născut la 16 martie 1921, în satul 
Cepeleuți, județul Hotin, astăzi raionul 
Ocnița. În 1961, a absolvit Universitatea 
din Cernăuți. A fost învățător de mate-
matică la Școala de 7 ani din satul natal, 
la Școala nr. 11 din Țețina-Cernăuți, re-
dactor-şef la Televiziunea Chişinău şi la 
postul de Radio Luceafărul, de unde, în 
1970, a fost concediat.

Scrie articole, reportaje, schițe, po-
vestiri la radio, la televiziune şi în mai 
toate ziarele şi revistele din Chişinău 
(1958-1970). Împreună cu soția şi cei 
trei copii este expulzat din Chişinău, în 
martie 1974, „pentru naționalism româ-
nesc şi propagare a culturii occidentale 
la radio şi televiziune”, stabilindu-se la 

Bruxelles, apoi la Paris. În 1978, obține 
echivalarea studiilor la Universitatea 
Liberă din Bruxelles. Timp de 12 ani, 
difuzează emisiuni săptămânale la Radio 
Europa Liberă, aproape 20 de ani cola-
borează la ziarul „Cuvântul românesc” 
din Hamilton, Canada, cu pagina „Între 
Prut şi Nistru”.

Asociația Mondială „Pro Basarabia 
şi Bucovina”, înființată la Paris în no-
iembrie 1950 de Nicolae Dianu, a fost 
revitalizată în 1975 de Nicolae Lupan, 
devenind de atunci sufletul ei. Tot el a 
fondat în 1990 şi filiala din România. 
Acum, această asociație numără circa 
100.000 de membri în 24 de țări. Prin 
jurnalismul de opinie pe care l-a profesat 
la Europa Liberă (editoriale – „Figuri 
istorice ale neamului nostru”, „Comorile 
spirituale ale neamului nostru” etc., co-
mentarii polemice, articole de analiză), 
Nicolae Lupan a contribuit la schimbarea 
părerii multor conaționali de-ai săi față 

de realitățile ce persistau în acest spațiu 
la mijlocul anilor ’80 – ’90 ai secolului 
al XX-lea.

Participă la numeroase conferințe 
pe teme legate de soarta Basarabiei. În 
martie 2013, este prezent la Muzeul de 
Istorie al municipiului Bucureşti, unde 
a avut loc lansarea cărții „Cotul Donului 
1942” de Vasile Șoimaru şi un vernisaj 
al expoziției de fotografii.

A semnat cărțile: „Plânsul Basarabi-
ei” (1981), „Basarabia şi Bucovina sunt 
pământuri româneşti” (1984), „Instan-
tanee fără retuş” (1995),  „Străin la mine 
acasă” (1996),  „Gânduri de proscris” 
(2006),  „Din coapsa Daciei şi-a Romei” 
(2007), „Mareşalul Ion Antonescu – vic-
timă a trădării de la Palat din August 
1944” (2014) ş.a. Nicolae Lupan s-a stins 
din viață la 25 ianuarie 2017 la Paris.

moldpres.md

S-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Nicolae Lupan

Actul de primă atestare a Chișinăului
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Respirație dificilă? - cum îți dai 
seama că ai ceva la plămâni

În schimb, episoadele repetiti-
ve de dificultăți de respirație sau 
dificultățile respiratorii intense se 
pot datora unei condiții patologice 
şi vor necesita un consult medical. 
Problemele respiratorii apărute în 
timpul unui atac de panică sau la 
persoanele anxioase, pot necesita, 
de asemenea, o evaluare medicală. 

Care sunt cauzele pentru 
o respiraţie dificilă?

O persoană cu respirație difi-
cilă prezintă dificultăți de inha-
lare şi poate avea impresia că nu 
obține suficient oxigen. Există 
multiple posibile motive pentru 
care oamenii ar putea întâmpi-
na dificultăți de respirație, însă 
cel mai frecvent episoade de res-
pirație dificilă sunt raportate în 
urma exercițiilor fizice. Alergiile, 
astmul, anxietatea, inflamațiile 
sau infecțiile (precum bronşita, 
pneumonia, COVID-19, gripa sau 
răceala) sunt principalele afecți-
uni care pot determina apariția 
unor episoade periodice de respi-
rație dificilă. În cazul afecțiunilor 
virale, bacteriene sau fungice, cât 
şi în cazul inflamațiilor apărute 
la nivelul tractului respirator 
superior, respirația dificilă este 
cauzată de aglomerarea cu mucus 
a sinusurilor.

Problemele de respirație care 
se manifestă pe termen lung pot 
fi cauzate de alergii, astm sau boli 
cronice ale tractului respirator 
şi sunt adesea însoțite şi de alte 

simptome, precum congestie na-
zală, tuse, expectorație, respirație 
şuierătoare şi respirație superfi-
cială. Respirația dificilă însoți-
tă de dureri toracice, amețeală, 
transpirații reci, greață sau dis-
confort resimțit în spate, maxilar, 
brațe sau gât ar putea reprezenta 
un semn de avertizare pentru un 
potențial infarct în desfăşurare. 
Fumatul, obezitatea, anemia, 
cancerul pulmonar şi afecțiunile 
cardiace (precum insuficiența car-
diacă, boala cardiacă congestivă, 
boala arterială coronariană sau 
aritmia) pot afecta, de asemenea, 
capacitatea unei persoane de a 
respira corect. 

Cum îţi dai seama 
că ai ceva la plămâni?

Bolile cronice pulmonare pot 
avea o varietate de simptome, care 
pot apărea chiar din stadiile in-
cipiente ale bolii. Cunoaşterea şi 
identificarea semnelor de averti-
zare timpurie a bolii pulmonare 
ar putea preveni agravarea bolii. 
Tratamentul instituit în fazele in-
cipiente reduce semnificativ riscul 
de complicații şi poate salva viața 
persoanei bolnave. De cele mai 
multe ori, respirația dificilă nu 
semnalează afecțiuni ale plămâ-
nilor, însă o astfel de patologie 
nu poate fi exclusă. Respirația 
dificilă poate fi un simptom ini-
țial al bolii pulmonare, inclusiv 
al BPOC (boala pulmonară ob-
structivă cronică), astmului sau 

Respiraţia dificilă descrie un disconfort 
apărut în timpul proceselor de inspiraţie 
şi expiraţie, care poate să se instaleze 
brusc sau treptat şi care poate semnala, 

în unele cazuri, o problemă gravă de sănătate. 
Dificultăţile de respiraţie uşoare, apărute în 
urma suprasolicitării fizice, nu sunt considerate 
probleme de respiraţie, ele fiind normale 
în contextul creşterii temporare a presiunii 
sanguine.

cancerului pulmonar. Problemele 
de respirație cauzate de afecțiu-
nile pulmonare se manifestă de 
regulă pe o perioadă mai lungă 
de timp şi se instalează treptat.

Principalele semne de 
avertizare pentru o boală 
la plămâni: 

 tuse cronică (simptom inițial 
comun al bolii cronice pulmonare, 
tusea se manifestă pe termen lung 
şi poate apărea doar în anumite 
momente);

 producția de mucus în exces 
şi pe perioade lungi de timp (mu-
cusul, numit şi spută sau flegmă, 
produs pe o perioadă lungă de timp 
şi care nu are legătură cu o boală 
infecțioasă acută sau cu o alergie, 
ar putea indica boli pulmonare);

 respirație şuierătoare (res-
pirația zgomotoasă, denumită în 
termeni medicali wheezing, este 

un semn că ceva neobişnuit blo-
chează căile respiratorii ale plă-
mânilor sau le face prea înguste);

 tuse cu sânge (expectorarea 
de sânge semnalează o problemă 
de sănătate cu potențial sever);

 durere toracică cronică (du-
rerea toracică inexplicabilă, care 
durează o lună sau mai mult este, 
de asemenea, un semn de averti-
zare pentru o boală pulmonară, în 
special dacă se agravează la tuse).

În acelaşi mod în care dificul-
tățile de respirație sunt ignorate, 
oamenii tind să ignore adesea şi 
tusea cronică sau mucusul, deoa-
rece le pot considera simptome 
ale unei alergii sau urmări ale 
unei afecțiuni acute care nu se 
ameliorează. Apariția durerilor 
în timpul tusei sau a expectorației 
cu sânge reprezintă simptome se-
vere, prezența la medic devenind 
imperios necesară. 

Cafeaua de dimineață te scapă de „moro-
cănoşenie” şi de senzația de ceață cerebrală.

O singură ceaşcă de cafea băută la pri-
mele ore ale zilei are capacitatea de a-ți 
pune în mişcare toate „rotițele” creierului. 
Astfel, vei avea mintea mai limpede, viteză 
de reacție mai crescută şi energie să îți duci 
la bun sfârşit planurile pe ziua respectivă.

Cafeaua de dimineață alungă somnolența
Datorită cafeinei care intră în fluxul 

sanguin, inclusiv la nivelul creierului, 
activitatea neurotransmițătorului numit 
adenozină este blocată temporar.

În consecință, senzația de somnolență 
şi epuizare dispare, făcând loc vigilenței, 
energiei şi capacității crescute de 
concentrare.

Acum se explică de ce nu ne putem 
apuca de treabă până nu bem cafeaua de 
dimineață!

Tot adenozina este cea care „ne arde” 

neuronii de-a lungul zilei şi ne face să ne 
simțim lipsiți de chef, de vlagă, de lucidi-
tate. Și de aceea simți că spre seară te ia 
toropeala şi uşor-uşor îşi face apariția moş 
Ene pe la gene.

Depresie? Uită de ea cu o ceaşcă de cafea!
Și asta nu e tot! Cafeaua de dimineață te 

ajută să fii şi mai optimist, arată studiile.
De multe ori ne trezim deznădăjduiți, cu 

sentimentul că întreaga zi va fi o corvoadă, 
un dute-vino plin de evenimente stresante. 
Or, cafeaua de dimineață – la fel şi ceaiul 
verde sau negru –  poate rezolva treaba asta.

După câteva guri de cafea, deja viața 
pare mai roz şi ziua mai scurtă, nu-i aşa?

Iar dacă nu te-am convertit încă la „ca-
fegism”, află că miraculoasa cafea are nu-
meroase alte beneficii.

Bogată în magneziu, potasiu, niacină, 
riboflavină şi acid pantotenic, cafeaua 
este una dintre cele mai bogate surse de 

Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de „ceață”
Ce efecte are asupra creierului

antioxidanți cu rol esențial în prevenirea 
stresului oxidativ celular.

Dacă bei 2-3 ceşti de cafea pe zi, riscul 
de diabet, boli cardiovasculare, Parkin-

son, afecțiuni hepatice, Alzheimer şi chiar 
anumite forme de cancer este semnificativ 
redus.

csid.ro

Diagnostic

Medicul specialist va stabili, 
în urma unei evaluări clinice şi 
după examinarea istoricului me-
dical, un diagnostic sau o serie de 
teste necesare pentru stabilirea 
unui diagnostic. Pot fi necesare 
unul sau mai multe teste, inclusiv 
analize sanguine, teste de alergie, 
scanare cu computer tomograf 
(CT), electrocardiogramă, eco-
cardiogramă, raze X sau teste ale 
funcției pulmonare. De asemenea, 
medicul poate solicita efectuarea 
unor teste de efort, pentru a vedea 
cum reacționează inima şi plămâ-
nii la efortul fizic.

Când este necesară 
prezenţa de urgenţă 
la medic?

O respirație dificilă însoțită de 
dureri toracice puternice sau care 
face imposibilă vorbirea necesită 
intervenție medicală de urgență. 
De asemenea, se poate impune 
consultul medical de urgență 
dacă, în afara dificultăților de 
respirație, apar simultan unul 
sau mai multe dintre următoa-
rele simptome:

 dureri în piept, spate, braț 
sau maxilar;

 senzație accentuată de rău;
 umflarea picioarelor sau a 

gleznelor;
 temperatura crescută a cor-

pului (febră);
 modificarea culorii buzelor;
 respirație şuierătoare (whe-

ezing);
 frisoane;
 tuse.

O programare în vederea eva-
luării de către medic a respirației 
dificile este recomandată şi atunci 
când problemele respiratorii du-
rează mai mult de două-trei săptă-
mâni, se agravează în timpul activi-
tății fizice sau în timpul somnului.

romedic.ro
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„Bronz” 
pentru boxerii 
moldoveni la 
CM de la Köln

Colaboratorii Inspectoratului 
Național al Poliției de Frontieră, 
Davron Bozorov şi Alexei Zavatin, 
ambii reprezentanți ai şcolii de 
pugilism din Grimăncăuți, Bri-
ceni, şi discipoli ai Antrenorului 
Emerit Petru Caduc, s-au învred-
nicit de medalii de bronz la Cupa 
Mondială de box, desfăşurată în 
perioada 11-13 martie curent la 
Köln (Germania). Astfel, Davron 
Bozorov, care a evoluat în limitele 
categoriei de greutate de 69 kg, în 
lupta pentru distincția de bronz 
l-a surclasat pe reprezentantul 
gazdelor, Chris Marco Eloundo. 
La rândul său, Alexei Zavatin 
(+91 kg) în meciul pentru un loc 
pe podium l-a învins pe belgianul 
Idris Sinembio. 

Finala Cupei 
Spaniei, 
cu spectatori

Meciul final contând pentru 
Cupa Spaniei la fotbal, disputat 
între formațiile Real Sociedad şi 
Athletic Bilbao (sezonul 2019-
2020), va avea loc în prezența 
microbiştilor. Agenția Reuters 
transmite, citând postul de radio 
Cadena Ser, că finala se va desfă-
şura în data de 3 aprilie curent, iar 
gazda evenimentului, Stadionul 
„La Cartuja din Sevilla”, cu o capa-
citate de 60 de mii de spectatori, 
va permite o rată de ocupare în 
proporție de 25 la sută. De men-
ționat că cele două echipe basce 
se confruntă pentru prima dată 
în finala Cupei Spaniei. Iar pe 17 
aprilie a.c. va avea loc actul final 
al aceluiaşi turneu din sezonul 
2020-2021, între FC Barcelona 
şi Athletic Bilbao.

A decedat 
prezentatorul 
Top Gear

Fostul pilot de curse şi prezen-
tatorul emisiunii Top Gear (2016-
2020), germana Sabine Schmitz, 
a încetat din viață la vârsta de 51 
de ani, după o lungă luptă cu can-
cerul. Ea rămâne singura feme-
ie care a reuşit să câştige Cursa 
de 24 de ore de la Nürburgring 
(Germania). Ea a obținut această 
performanță în anul 1996 împre-
ună cu Johannes Scheid şi Hans 
Widmann, la bordul unui bolid 
BMW M3. În anul următor „Re-
gina Nürburgringului” a câştigat 
din nou această cursă de andu-
ranță. Ulterior, Sabine Schmitz a 
impresionat evoluând sub culorile 
propriei echipe Frikadelli Racing, 
pe care a fondat-o împreună cu 
soțul său, Klaus Abbelen. 

- Domnule Marcel Trudov, 
care au fost primii Dvs. 
paşi în sport?
De mic eram pasionat de lupte. 

Doar că la început de an şcolar, 
în 1991, fiind în clasa a II-a, eram 
de o statură atât de mică, încât nu 
am fost acceptat la secția de trân-
tă. Totuşi peste jumătate de an 
mi s-a permis să mă antrenez cu 
toți ceilalți în sala de lupte. Iar cu 
proba de judo m-am familiarizat 
la vârsta de 12 ani, când am intrat 
la Liceul Internat Republican cu 
Profil Sportiv din Chişinău (LIR-
PS). Acolo am avut parte nu doar 
de o instruire sportivă temeinică, 
ci şi de o educație pe măsură. An-
trenorii profesori Vasile Luca şi 
Victor Gorobeț, dar şi alți specia-
lişti ce activau în cadrul instituției 
m-au format ca sportiv, punând 
baza viitoarelor mele performan-
țe. După absolvirea Liceului, mă 
antrenam sub îndrumarea lui 
Constantin Meriacre, însă men-
țineam contactele sportive şi cu 
managerii de la LIRPS. 

- Când aţi realizat că veţi 
rămâne în sportul de per-
formanţă şi la nivel de se-
niori?
Un puternic imbold de a per-

severa pe calea judoului a fost 
medalia de aur obținută de mine 
în 2005 la Europenele de Tine-
ret Under-23 de la Kiev, Ucraina. 
Atunci am hotărât să mă dedic 
sportului profesionist şi cred că 
nu am greşit. În anul 2009, am 
cucerit medalia de bronz la Cam-
pionatul European desfăşurat în 
oraşul Tbilisi, Georgia. Rezulta-
tele tragerii la sorți mi l-au scos 
în față, chiar în prima întâlnire, 
pe reprezentantul Belgiei, Dirk 
van Tichelt, campion european 

Vocația de antrenor 
a lui Marcel Trudov 

la acel moment, viitor medaliat 
cu bronz la Mondiale, în 2009 
şi 2013. Am reuşit să-l surclasez 
prin ippon (procedeu în judo ce 
îți aduce instantaneu victoria). În 
meciul pentru distincția de bronz 
am luptat cu reprezentantul Fe-
derației Ruse, Mansur Isaev, care 
ulterior va câştiga medalia de aur 
la Jocurile Olimpice de la Lon-
dra 2012. L-am învins destul de 
uşor, deoarece eram un adversar 
incomod pentru el. Din păcate, 
pentru acea medalie statul nu 
m-a recompensat în niciun fel, 
iar această indiferență, ca să nu 
spun neglijență, venită din partea 
structurilor decidente, m-a cam 
derutat, provocându-mi dezamă-
giri şi lăsându-mi un gust amar. 

Iar anul 2010 s-a dovedit a 

fi unul cu ghinion pentru mine: 
mai întâi am avut o fractură în 
zona genunchiului, apoi mi-am 
accidentat grav umărul; perioada 
de refacere a durat aproximativ 
un an.

- Ştiu că faza ghinionistă 
din cariera Dvs. sportivă 
nu a luat sfârşit atunci... 
Aşa este. La Campionatul 

Mondial desfăşurat în 2013 la 
Rio de Janeiro (Brazilia) nu am 
mai plecat, deoarece statul a oprit 
orice finanțare, iar de bani pentru 
deplasare şi participare, în jur de 
două mii de euro, eu nu am făcut 

rost. Atunci am hotărât definitiv 
„să pun kimonoul în cui”, deşi, 
în alte condiții, aş mai fi putut 
evolua câțiva ani la cel mai înalt 
nivel, căci aveam puteri destule. 
Am suferit mult atunci – mă durea 
sufletul. Timp de vreo doi ani de 
zile nu-mi puteam găsi locul. 

Nu pot spune că mi-am irosit 
timpul în zadar în sport, căci am 
fost premiant la Europene, fapt 
pentru care beneficiez de o ren-
tă viageră. Însă cel mai mult mă 
bucură faptul că experiența mea 
sportivă mi-a permis să devin an-

trenor, să fiu părtaş la educarea 
unor noi generații de judocani.     

- În prezent, sunteţi ofiţer 
în cadrul Serviciului de 
Protecţie şi Pază de Stat. 
Concomitent, activaţi în 
calitate de antrenor la LI-
RPS. Ce este mai compli-
cat, să fii sportiv de per-
formanţă sau tehnician?
E mai dificil să fii antrenor, căci 

în această calitate la competiții ai 
parte de tensiuni sufleteşti mult 
mai complexe, dat fiind faptul 
că eşti responsabil de evoluția 
sportivului pe care îl îndrumi; 

eşti răspunzător de pregătirea lui 
fizică şi psihologică, de regimul pe 
care i l-ai alcătuit. Munca de pre-
dare, mai ales la clasele mici, nu 
este simplă deloc, presupunând 
multă răbdare şi calm; experien-
ța de performer în cazul dat nu 
este suficientă, deşi, indiscutabil, 
are o mare importanță. Nu orice 
sportiv de calibru poate deveni 
un bun antrenor; este necesar 
să ai calități de pedagog pentru 
asta. Trebuie să posezi arta de 
a struni acel copil care ți-a fost 
încredințat, dar să-l şi iubeşti în 
acelaşi timp, ca el să nu piardă 
dragostea pentru sportul pe care îl 
practică sub îndrumarea ta. Acest 
fel de balansare generatoare de 
armonie este foarte importantă în 
actul educativ. Iar vocația de an-
trenor presupune însuşirea artei 
educației. Însă din cauza salarii-
lor mizerabile, foarte puțină lume 
este motivată să se dedice acestei 
meserii. Cum poate un tânăr spe-
cialist să supraviețuiască cu 2 500 
sau cu 3 000 de lei pe lună? 

În general, un antrenor, ca şi 
orice pedagog, pentru a obține 
rezultate notabile trebuie să fie 
preocupat doar de munca lui, să 
nu fie pus în situația de a căuta 
surse alternative de venit. Un ast-
fel de specialist, devotat cu trup 
şi suflet activității de antrenorat, 
a fost marele Vasile Luca. Însă 
dumnealui a fost un profesionist 
cum mai rar se întâlneşte; era 
unic, excepțional. Era preocu-
pat de fiecare discipol de al lui. 
Chiar şi când mergea la culcare, se 
gândea ce procedeu i s-ar potrivi 
unui sau altui ucenic. Iar aceste 
frământări aduceau roade de-a 
dreptul nesperate pentru cei din 
jur, însă calculate şi prevăzute de 
genialul Vasile Luca. Mă bucur că 
am avut fericita ocazie să mă aflu 
în preajma unei asemenea perso-
nalități grandioase şi să învăț de 
la ea, să preiau secretele vocației 
de pedagog şi să conştientizez de 
tânăr valoarea omeniei. 

Sportul i-a adus lui Marcel Trudov cele 
mai mari împliniri în viaţă, dar şi cele 
mai amarnice regrete. Deşi în anii lui 
de glorie a fost unul dintre cei mai buni 

judocani ai ţării, împrejurările de atunci nu i-au 
permis să-şi realizeze la maximum potenţialul 
şi să-şi împlinească visul olimpic; şi-a propus 
să compenseze acest lucru prin activitatea sa de 
tehnician şi de pedagog, care s-a dovedit a fi una 
de vocaţie. Şi de sacrificiu în acelaşi timp, căci 
să fii antrenor-profesor la noi în ţară reprezintă 
un act de curaj ce presupune renunţarea la un 
trai confortabil şi liniştit. Însă a făcut acest pas 
deoarece simte o chemare care îi va permite să 
implementeze în viaţă acele idealuri pe care le-a 
preluat cu mare grijă şi pietate de la mentorul 
său, marele Vasile Luca, antrenor celebru, cu har 
de la Dumnezeu.    

Iulian BOGATU
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T U T T I - F R U T T I

Rubrica „Mica publicitate” din GAZETA de Chişinău îți oferă posibilitatea de a publica anunțuri 
de vânzare-cumpărare.  

Aici vei găsi anunțuri de larg interes trimise de cititorii GAZETEI de Chişinău şi vei putea intra uşor 
în legătură cu autorii lor.

Pe „Mica publicitate” te aşteaptă informații despre locurile vacante de muncă, vânzarea sau darea 
cu chirie a locuințelor, a tehnicii agricole, a maşinilor second-hand etc.

Dacă vrei să vinzi, să cumperi sau să închiriezi ceva, sună şi dictează anunțul tău la telefonul taxabil 
al redacției: 090010050.

Rubrica „Mica publicitate” va putea fi găsită şi pe pagina online a publicației – gazetadechisinau.md.

I n t e g r a m ă

S u d o k u

C a r u l  c u  b a n c u r i

„Te caut!” – aşa se va chema 
rubrica prin intermediul căreia 
GAZETA de Chişinău te va ajuta 
să-ți găseşti jumătatea.

Atunci când singurătatea îți 
macină sufletul, nu sta pe gânduri, 
caută-ți sufletul-pereche. GAZETA 
de Chişinău îți vine în ajutor. 

Din luna februarie 2020, poți 
perfecta un abonament la noua pu-
blicație, GAZETA de Chişinău, în 
paginile căreia vei găsi rubrica „Te 

caut”, care conține mesajele celor 
care se află în aceeaşi situație ca şi 
tine. Nu uita, orice zi e importantă 
şi frumoasă dacă o trăieşti din plin 
alături de omul drag. 

Acum şi tu poți lăsa un mesaj 
la rubrica „Te caut”. Transmite 
o scrisoare pe adresa redacți-
ei GAZETA de Chişinău, mun. 
Chişinău, str. Mihai Viteazul 2 
a, nr. 23, sau sună la numărul de 
telefon 090010050.

Te  c a u t !

„Caut o femeie cu sufletul bun”
Un bărbat de 65 de ani, înălțimea 176 cm, din centrul Moldovei. 

„Sunt în căutarea unei femei gospodine, harnice, care ar dori să treacă 
cu traiul la mine. Rog seriozitate”. (03)

O femeie îşi caută jumătatea
Are 68 de ani. Locuieşte în unul din satele raionului Ialoveni. Vrea 

să facă cunoştință cu un bărbat care să nu aibă vicii şi să fie un bun 
gospodar. „Ca mai apoi să-mi devină un prieten respectuos şi un sus-
ținător bun pe parcursul vieții”. (04)  

Văduv la 62 de ani
Îşi caută jumătatea. „Vreau să cunosc o femeie potrivită vârstei 

mele, cu studii superioare, serioasă, gospodină, care ar vrea să treacă 
cu traiul la mine”. Mai multe detalii la telefonul lăsat la redacție. (05)

Bărbat de 27 de ani îşi caută perechea
Vreau să fac cunoştință cu o femeie cu vârsta cuprinsă între 29 şi 

42 de ani, care să mă înțeleagă şi să o înțeleg, să mă iubească şi să o 
iubesc... Aştept scrisorile femeilor interesate. (06)

Femeie la vârsta a treia
Activă, dornică de viață, optimistă, onestă, orgolioasă, 68 kg, 165 

cm înălțime, talia 80 cm, vrea să împartă destinul solitar cu un bărbat 
suplu, cu simțul umorului, carismatic, îndemânatic, tandru, brunet şi 
chipeş. Locuiesc în cel mai frumos sat din preajma oraşului Căuşeni. 
Traiul e similar celui urban. (08)

Văduvă la pensie
Dar care mai activează. Este în căutarea unui bărbat potrivit vârstei 

sale. Mai multe detalii la numărul de telefon lăsat la redacție. (09)

Bărbat de 43 de ani 
este în căutarea unei femei care ar avea vârsta până la 50 de ani, 

dornică de viață şi doritoare de a crea o relație bună. Bărbatul locuieşte 
la casă lui în raionul Teleneşti. Una din condiții e ca femeia să vină cu 
traiul la el. (10)

R u b r i c a  „ M i c a  p u b l i c i t a t e ”

Vaccinul anti-COVID-19 dez-
voltat în comun de grupul farma-
ceutic suedezo-britanic AstraZe-
neca şi Universitatea Oxford este 
sigur, potrivit co-dezvoltatorului 
său, după îngrijorările care au 
condus la suspendarea utilizării 
serului în mai multe țări, trans-
mite AFP.

Sunt dovezi „foarte liniştitoare” 
că nu există o creştere a fenome-
nului de cheaguri de sânge aici, 
în Marea Britanie, unde au fost 
administrate majoritatea dozelor 
de până acum în Europa”, a decla-
rat luni la BBC profesorul Andrew 
Pollard, directorul Oxford Vaccine 
Group, care a dezvoltat vaccinul 
împreună cu AstraZeneca.

Profesorul Pollard a sublini-
at importanța ca vaccinarea să 
continue, arătând că maladia CO-
VID-19 prezintă un „risc enorm” 
pentru sănătate.

Într-un comunicat publicat 
duminică, grupul AstraZeneca 
a transmis că „un examen atent 
al tuturor datelor de securitate 
disponibile asupra a peste 17 mi-
lioane de persoane vaccinate în 

Uniunea Europeană şi în Rega-
tul Unit” cu vaccinul său „nu a 
furnizat nicio dovadă despre un 
risc crescut de embolie pulmona-
ră, tromboză venoasă profundă 
(TVP) sau trombocitopenie la ni-
cio grupă de vârstă, gen, lot sau 
țară anume”.

„Circa 17 milioane de persoane 
în Uniunea Europeană şi în Re-
gatul Unit au primit până acum 

vaccinul nostru, iar numărul de 
cheaguri de sânge semnalate în 
acest grup este inferior sutelor de 
cazuri la care ne-am putea aştepta 
în populația generală”, a compa-
rat dr. Ann Taylor, medic-şef, în 
comunicat.

Guvernul olandez a decis dumi-
nică să suspende utilizarea acestui 
vaccin din motive de precauție, 
până la 28 martie inclusiv, după ce 
„efecte secundare posibile” au fost 
raportate în Danemarca şi Norve-
gia după administrarea vaccinului 
de la AstraZeneca, fără legătură 
demonstrată în acest stadiu, po-
trivit Ministerului Sănătății.

Puțin mai devreme, dumini-
că, Irlanda a luat aceeaşi decizie 
după semnalarea în Norvegia a 
patru noi cazuri grave de cheaguri 
de sânge la adulți vaccinați. Nor-
vegia, care semnalase sâmbătă 
şi hemoragii cutanate la tineri 
vaccinați, a suspendat adminis-
trarea serului săptămâna trecută, 
la fel ca Danemarca, Islanda şi 
Bulgaria.

Agerpres 

O fată tânără mergea la prima ei întâlnire şi-i 
cere sfatul bunicii. Bunica îi spune: 

- Fii atentă cu băieții ăştia tineri! O să încerce 
să te sărute, ție îți va plăcea, dar să nu-l laşi, apoi 
o să încerce să-ți pună mâna pe sâni, ție îți va plă-
cea, dar să nu-l laşi, apoi o să vrea să-ți bage mâna 
între picioare şi ție îți va plăcea, dar să nu-l laşi să 
facă asta. Dar, cel mai important, el va încerca să 
se urce pe tine şi să o facă, dar tu să nu-l laşi, că ne 
vei dezonora familia. 

A doua zi, fata povesteşte: 
- Bunico, ai avut dreptate. Dar nu l-am lăsat 

să ne dezonoreze familia. M-am suit eu pe el, s-o 
dezonorez pe a lui!

Ion o întreabă pe Maria: 
- Marie, ce cuțit e ăsta, nu taie nici măcar ceapă!? 
- Ioane, l-am luat de la teleshop, este făcut să nu 

existe pericole de tăiere!

Cearta între două femei: 
- De ce te-ai culcat cu bărbatul meu? 
- Să văd care e mai bun, al meu sau al tău! 
- Proasto, puteai să mă întrebi pe mine!

Un medic proctolog deschide sertarul, căutând 
pixul pentru a scrie o rețetă, dar scoate un termo-
metru rectal. 

- La naiba, zice. Un pacient are pixul meu.

Dovezi „foarte liniștitoare” 
privind siguranța vaccinului 
de la AstraZeneca
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Deşi consideri că îți cu-
noşti limitele, sunt persoa-
ne care te scot destul de des 
din zona de confort. Chiar 
dacă de multe ori nu îți dai 
seama de această dinami-
că, simți nevoia să deții 
controlul în cadrul relației 
personale. Acest aspect ți se 
reproşează mereu. Demer-
surile în raport cu anumite 
visuri personale te ajută să 
fii încrezător.

Acum este momentul să 
fii mai categoric în raport 
cu alegerile pe care le faci. 
Ai foarte multe oportuni-
tăți, însă te simți restric-
ționat în acțiuni deoarece 
îți lipseşte timpul. Poate în 
spatele acestei judecăți se 
află totuşi un blocaj care te 
împiedică să te organizezi 
mai bine pentru a face tot 
ceea ce îți doreşti.

Nimic nu este mai con-
fortabil pentru fiecare din-
tre noi decât a fi cât mai 
siguri de realitatea care ne 
înconjoară. „Căderile” pe 
care le vei trăi pe parcur-
sul acestei săptămâni te vor 
ajuta să simplifici lucrurile 
în favoarea ta. Ai nevoie să 
revizuieşti anumite aspecte 
organizatorice pentru a evi-
ta să mai ajungi în impas.

Nu te mai agăța de ideea 
preconcepută că trebuie să 
lupți până la epuizare pen-
tru cei la care ții! Compania 
celor dragi te revigorează şi 
te ajută să îți îndeplineşti 
toate obiectivele creionate 
în ultima perioadă. Indife-
rent de contextele în care te 
vei afla, nu trebuie să adopți 
întotdeauna o atitudine ra-
dicală.

Procesul de introspecție 
în care te afli este unul labo-
rios. Pentru ca rezultatele să 
fie edificabile, este nevoie să 
treci prin toate etapele care-l 
definesc. Partenerul de viață 
este singura persoană de care 
ai nevoie atunci când nu mai 
ai încredere în tine. Te simți 
epuizat din cauza situațiilor 
stresante de la birou. Fii în-
crezător că viața te va răsplăti 
pentru tot ceea ce faci!

Este o problemă evidentă 
în ceea ce priveşte modul în 
care alegi să comunici cu 
anumite persoane. Ideile 
tale par a fi lipsite de consis-
tență şi de aceea eşti foarte 
greu de urmărit. Ai foarte 
puține puncte comune cu 
colegii de birou, iar acest 
lucru face ca atmosfera în 
care vă desfăşurați activi-
tatea să fie mai mult decât 
tensionată.

Te simți intrigat în ra-
port cu schimbările care au 
loc în viața personală. Parcă 
nu ştii cum trebuie să reac-
ționezi şi, cu atât mai puțin, 
să acționezi. Ai nevoie de 
timp pentru a te obişnui cu 
noile sentimente induse de 
evenimentele confuze care 
au loc. Nu vrei să mai preiei 
inițiativa atunci când vine 
vorba de anumite relații. 

Simți că eşti destul de 
tensionat din punct de vede-
re psihic şi vei încerca să ca-
uți ajutor la cei dragi. Unele 
persoane vor veni înaintea ta 
şi te vor ajuta să te regăseşti, 
iar altele îți vor face mult 
mai mult rău. Atunci când 
alegi să vorbeşti despre ceea 
ce simți, asumă-ți că nimeni 
nu te va înțelege în adevăra-
tul sens al cuvântului.

Te simți dornic de a te 
face remarcat de anumite 
persoane. Săptămâna care 
urmează îți va aduce mul-
te provocări, dar şi reuşite, 
mai ales în plan profesio-
nal. Alegerile şi acțiunile pe 
care urmează să le faci te vor 
ajuta să găseşti un nou sens 
al propriei vieți. Lucrurile 
simple au fost dintotdeauna 
importante pentru tine. 

Această săptămână este 
intensă pentru tine în plan 
personal. Partenerul se află 
întotdeauna printre priori-
tățile tale, iar faptul că pe-
treceți puțin timp împreună 
îți displace destul de mult. 
Lasă deoparte orgoliile 
şi încearcă să faci lucruri 
care îți pot aduce împlini-
rea emoțională pe care ți-o 
doreşti!

Atunci când vine vorba 
de izolarea în care trăieşti 
de ceva timp, pur şi simplu 
nu reuşeşti să priveşti spre 
propriile trăiri. Nu acum. Zi-
lele următoare sunt potrivite 
pentru a aduce totuşi relația 
personală pe linia de pluti-
re. Confruntările, tensiunea 
acumulată şi lipsa de timp 
petrecut alături de partener 
v-au adus într-un punct critic.

Ai un comportament 
defensiv. Azi vei învăța din 
nou multe lucruri despre 
propriile limite prin pris-
ma interacțiunilor cu cei din 
jur. Fiecare zi care trece este 
ca un fel de sursă sau resur-
să care te ajută să mergi mai 
departe. Nicio provocare nu 
este prea dificilă pentru tine 
astfel încât să alegi să „te 
retragi”.

H O R O S C O P  S Ă P T Ă M Â N A L

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioară

Balanță Scorpion Săgetător Capricorn Vărsător Pești

Chiar din primele zile ale anului 
de învățământ pusese ochiul pe ea 
un coleg de grupă, Georgel. Era 
un băiat foarte frumos şi deştept, 
râvnit de multe domnişoare. Le 
cucerea cu chipul lui luminos şi 
cu sufletul plin de bunătate. Cu 
Ileana s-au întâlnit față în față la 
o recreație. A fost de ajuns doar o 
privire şi inimile lor au tresărit. 
Instantaneu, au simțit o atracție 
unul față de celălalt. 

Nopţi albe de dragoste

Vorba lor s-a legat uşor de parcă 
se ştiau de o viață. În scurt timp 
şi-au dat seama de sentimentele 
ce izvorau din inimă, iar conexi-
unea dintre ei a devenit vizibilă 

atât pentru colegi, cât şi pentru 
profesori. Trăiau o poveste de 
dragoste frumoasă, romantică, 
nebună! Primeau şi ofereau dra-
goste. În nopțile calde de toamnă 
şi primăvară îşi luau păturile şi 
se urcau pe acoperişul căminu-
lui ca să-şi poată oferi dragostea, 
nestingheriți de nimeni. 

Pleacă badea la armată

Studenți la filologie fiind, îşi 
dedicau poezii unul altuia, treceau 
prin iubirea lor reciprocă teme-
le pentru a doua zi, se îmbătau 
cu îmbrățişări tandre şi sărutări 
fierbinți. Se iubeau pătimaş şi 
fierbinte în fiecare noapte de 
parcă aceea ar fi fost ultima din 
viața lor. În acele nopți şi vântul, 
şi luna, şi cerul cu stele îngânau 
cuvinte magice pentru dragostea 
lor sinceră, pentru o mare-mare 
iubire ce-i lega. „Eşti Lumina caldă 
a dimineții”, îi şoptea drăgăstos el. 
„Eşti Soarele meu”, îi răspundea 
duios ea...

Aşa a trecut un an. Dar a ve-
nit toamna anului II şi Georgel a 
fost luat la armată. Era anul 1964 
şi băieții admişi la studii imediat 

Scrisori de dragoste fără răspuns (2)

după absolvirea şcolii medii erau 
înrolați în armată. Continuau învă-
țătura după satisfacerea serviciului 
militar. S-au despărțit cu speranța 
că anii de cătănie vor trece repede, 
iar scrisorile îi vor ține aproape. 

„Am să-ți scriu în fiecare sea-
ră câte o scrisoare şi la sfârşit de 
săptămână am să le pun într-un 
plic şi am să ți le trimit”, i-a spus 
la despărțire. Îşi luase şi plicuri, 
şi câteva caiete, şi stilouri. Însă 
zilele treceau, dar de la omul iubit, 
niciun cuvânt. Ileana nu ştia ce 
să creadă. După mai multe luni 
de aşteptare şi-a zis: „I-o fi furat 
inima vreo fiică de ofițer dacă a 
uitat de mine”. Încerca să-l uite, 

dar nu putea. Adormea şi se trezea 
cu el în gând. El rămânea pentru ea 
şi vis, şi durere, şi aşa va rămâne 
până la sfârşitul vieții. 

La polul opus, la marina mili-
tară din Sevastopol, Georgel avea 
aceleaşi trăiri lăuntrice. Nu ştia şi 
nici nu bănuia că scrisorile lui nu 
ajung la iubită. Cine o fi crezut că 
Natalia, „cea mai bună prietenă şi 
colegă”, îi nimicea scrisorile. Fata 

se îndrăgostise de el şi trăgea nă-
dejde la căsătorie. Poşta venea la 
cămin când studenții erau în audi-
torii. Natalia făcea tot posibilul ca 
să ajungă prima la cămin să verifice 
corespondența. Cum vedea plicul 
de la Georgel, îl lua, citea scrisorile 
din el, apoi le rupea bucățele şi 
le arunca într-un coş de gunoi în 
oraş. Doar pozele cu el le păstra. 

Între două inimi 
îndrăgostite

Trei ani de serviciu militar în 
Flota militară maritimă din Sevas-
topol au trecut iubind şi suferind. 
La fel au trecut şi studiile Ilenei. 

La absolvirea facultății, tânăra pro-
fesoară fusese repartizată într-un 
sătuc uitat de lume din centrul re-
publicii. Se simțea singură, tristă, 
străină. De la Georgel, nici o veste. 
Cel care îi aducea puțină alinare 
era directorul şcolii, tânăr profesor 
de fizică, care începuse s-o curteze. 
Directorul îi amintea de prima ei 
dragoste. 

În a doua sâmbătă de septem-

brie, Vlad Alexandrovici (aşa îl 
chema pe director) a invitat-o 
acasă la părinții lui, la Briceni. La 
întoarcere i-a zis: „Leano dragă, aş 
vrea să fac cunoştință şi cu părinții 
tăi. Poate mă inviți sâmbăta viitoa-
re în satul tău”. „Mai vedem”, i-a 
răspuns. Pe la mijlocul următoarei 
săptămâni, de Ziua Înălțării Sfintei 
Cruci, Georgel, întors din armată 
şi restabilit deja la facultate, s-a 
înfățişat la gazda Ilenei acolo în 
satul uitat de lume. 

Eroina mea povesteşte: „Parcă 
îl văd şi acum. Frumos ca un ac-
tor, îmbrăcat la patru ace, cu un 
trenci negru pe mână. Supărată 
cum eram pe el că nu mi-a scris nici 
o scrisoare, l-am invitat în casă. 
Chiar din prag m-a dojenit cu în-
trebările: «De ce nu mi-ai răspuns 
la scrisori, Ilenuțo? Cu ce ți-am 
greşit? Cum ai putut să mă laşi trei 
ani fără niciun rând de la tine?!». 
«Cum să-ți răspund, dacă nu mi-ai 
scris?!», strigam printre lacrimi. 

Am încercat să lămurim lucruri-
le. Mie nu-mi venea a crede că mi-a 
scris, lui nu-i venea să creadă că 
nu am primit nici o scrisoare de la 
el. Am stat la masă, am vorbit, dar 
tot nu credeam că mi-a trimis sute 
de scrisori. A vrut să rămână peste 
noapte la mine în gazdă. Nu i-am 
permis. Doar nu eram căsătorită 
cu el şi nu voiam ca gazda mea să 
gândească urât despre mine. I-am 
găsit transport şi l-am trimis la 
institut. În zilele următoare, de 
atâta emoție, nu-mi puteam aduna 
gândurile în fața elevilor, iar Vla-
dimir Alexandrovici mă tot sâcâia 
cu întrebarea: «Mă inviți sâmbătă 
în ospeție la părinții tăi ori nu?»”. 

(va urma)

Blând, perfect, curat, uşor, acel sentiment 
de dragoste pentru fostul profesor a 
dominat inima Ilenei până în anul I 
de facultate. La începutul anului de 

studii, o colegă venită din satul profesorului avea 
să-i aducă vestea că Fizicianul s-a căsătorit cu 
dragostea lui din sat după ce a plecat din şcoala 
Ilenei şi că e tată a doi copii gemeni. Din acea 
clipă fata a încetat să se mai gândească la el. Îşi 
vedea de studii şi se bucura de clipă. 

Nina NECULCE
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E p i g r a m e

Unui funcţionar linguşitor
Te-au îngropat, precum ai vrut,
În preajma şefului cel mare;
Și-acolo, sub pământ, prin lut,
Găsi-vei înspre EL cărare!

Valentin PORTAS

După fiecare cucui
Incorigibil şi candriu,
Epigramist dospit în grabă,
Jur să mă fac un om de treabă
Și iar constat… că-i prea târziu.

Pagină îngrijită de Gheorghe Bâlici

Săptămânal, publicăm o imagine pe care vă 
propunem să o comentați. Textul, maximum 
20 de cuvinte, îl puteți expedia pe adresele: str. 
Mihai Viteazul 2a, nr. 23, Chişinău, Republica 
Moldova, tel.: 022 358 567, e-mail: gazetade-
chisinau@gmail.com şi pe pagina web: gazeta-
dechisinau.md.

Lunar, cele mai spirituale replici vor fi jurizate 
de consiliul redacției, iar autorii câştigători vor 
fi premiați cu un abonament la GdC. Astfel, în 
februarie, a ieşit învingător Vladimir Untilă, 
Chişinău, care va primi un abonament pentru 
trei luni la GAZETA de Chişinău.

Publicăm comentariile la imaginea de vinerea trecută.
„Fata vază nu mai are,/ Dată-i pentru epilare...”, Silviu Cărăuş, 

Chişinău.
„Mare e grădina ta, doamnă!...”, Sergiu P., Chişinău.
„Florile dragostei şi ale recunoştinței...”, Constantin C., Criuleni.
„Camuflaj”, anonim.
„Iris, floare de colț”, Gh. Șchiopu, Nisporeni.
„Radem cu drag, din creastă până-n prag”, Valentin Istrati, Sângerei.
„Ora de ras”, Ion Munteanu, r. Râşcani.
„Dar cu 666 de lei în două zone radeți?”, C. Cheltuitoru, Chişinău. 
„3 Zone – (Zona Neagră + Zona Sură) = Zona Cheală. Dacă nu mă 

credeți, o confirmă Nantoi, care-i inginer şi oleacă matematician. El 
ştie că operațiile trebuie duse la bun sfârşit”, Nicolae Pățitu, Cimişlia.  

Vă rugăm să comentați imaginea alăturată.

I m a g i n e a  c o m e n t a t ă

Unui critic literar
De s-ar scula-ntr-o zi poetul
De sub cea piatră funerară,
Aflând cum îi dezghioci sonetul,
I-ar trece pofta… să mai moară!

Savanterie
Zeci de ani, scriindu-şi teza,
A rămas sărmanul şui,
Constatând că ipoteza
Nu-i a lui!

Ion BERGHIA

Unuia care şi-a trimis soţia 
la câştig în Europa 

Soața lui acasă cât a stat,
L-a-nşelat cu tinerei din sat,
Și-astăzi îl înşală, evident,
Însă cu… bătrânul continent.

Fumătorului Vasile Tăbârţă
Moare lumea şi aşa,
Mor copiii fără vină,
Însă eu pe moartea mea
O plătesc cu nicotină.

Progres  
Doamne, cât a progresat
Bravul nostru tineret:
A ieşit din internat
Și-a intrat în internet.

Vasile TĂBÂRȚĂ

A f o r i s m e

• Despre un tânăr însurățel: Între limba soacrei şi pumnii soției se 
simțea ca între seceră şi ciocan.
• Într-o lume de idioți, cel mai idiot pare un om teafăr.
• Oare ce se alegea din China dacă tot chinezul s-ar fi născut, ca ro-
mânul, poet?
• Există oameni dintr-o bucată şi există oameni din bucate.
• În orice laudă, aud un țânțar care, după un strop de vin, se face 
armăsar.
• A unsprezecea poruncă: „Să nu doreşti maşina şefului!”.
• Un vin bun scoate din om umor bun. Un vin prost îl scoate mai mult 
pe cel prost.
• Pentru a nu speria lumea, organele competente trebuie să aibă şi 
câte o persoană incompetentă.
• Femeia care te critică atunci când o meriți e o zgripțuroaică. Femeia 
care te laudă când nu meriți e un înger.
• Narcis: – Dragostea de neam începe de la dragostea de sine.
• Cele mai bogate zăcăminte le găseşti în țări sărace.
• Pentru noi, economia de piață e tot un viitor luminos, numai că 
situat în direcția opusă.
• Don Juan la bătrânețe: – E greu să trăieşti cu o femeie care n-are nici-
odată dreptate. Iar cu una care are întotdeauna dreptate e şi mai greu.

Victor PROHIN

• Numai geniul nu are dublură.
• Clopotul fără limbă e mut. Aşa şi poporul.
• Buchiile negre din cărți au luminat omenirea.
• Eul – cuc, ea – cucoană.
• Dacă n-ai aripi, degeaba dai din mâini.
• Soarele zâmbeşte tuturor, iar luna – numai îndrăgostiților.
• Dinți de minte au şi cei proşti.
• Se uita chiorâş la soare. Nu putea să-l vadă în ochi.
• Lumânarea plânge. Știe că moare.

Mihai CUCEREAVÂI

Paiul și 
susaiul

„Cine are dor de plai,
Se subţie ca un pai...”

Grigore Vieru

Cine are dor de plai,
E subțire ca un pai;
Cine n-are dor de plai,
Este gras ca un susai.
Omul slab, dar slab de tot,
Este mare patriot;
Cel grăsun şi cam bondoc
Nu e patriot deloc.
Cel subțire şi gălbui
Moare după țara lui;
Cel cu burta în afară
N-are dragoste de țară.
Eu vă spun de-un car de ani:
Fiți subțiri, nu fiți duşmani.
Și vă spun de când la toți:
Nu fiți groşi, fiți patrioți...

Petru CĂRARE

A dracului făptură – din orice 
parte şi cu orice gând te-ai apropia 
– totul se întruchipează în SEX: 
figură, corp, trăsături, membre... 
cap, față, ochi, nas, gură... buze, 
gât, piept, sâni, buric... şolduri... 
şi mai jos... genunchi, glezne, de-
gete... SUPER! – într-un cuvânt. 

Stă nemişcată, aidoma unui 
sfinx, chiar la trecerea de pietoni, 
în pasaj. Doamnele se prefac că 
n-o observă; bărbații, îndeosebi 
cei tineri, cască gura, se opresc 
înmărmuriți, bulbucă ochii, pier-
duți, amețiți şi rătăciți în toate 
gândurile care mai pot da peste 
ei în acest moment.

Lângă superba făptură vie, pe 
un panou color, iluminat probabil 
şi noaptea, poți citi: „Prestări ser-
vicii...”. O, o listă întreagă, punct 
cu punct, taxă, oră şi... telefon de 
contact.

Trezit brusc din amintiri, le iau 
şi eu la rând, fie măcar cu privi-

rea, ca materie informativă, îmi 
zic. Îmi pun ochelarii, mă aplec 
şi citesc: 

1. Privire generală: din față, în 
profil, din spate – 5 lei;

2. Atingerea unei fese, cu dege-
tul – 2 lei, cu mâna – 5 lei;

3. Atingerea ambelor fese – 10 
lei;   

4. Atingerea cu degetul a unui 
sân – 7 lei, a ambilor sâni – 15 lei;

5. Pupat fese – 20 lei/buc.;
6. Pupat sâni – 35 lei/buc.;
7. Punerea degetului pe buric 

– 50 lei;
8. Ducerea mâinii mai jos – 

STRICT INTERZIS! 
9. Prestări servicii – după ora 

de program, plata – în Euro. 
10. Telefon de contact – jos, 

la picioare...
Admin. Sex-business SRL
Nați-o bună, moşule! Păi, de 

unde să iau eu atâta bănărit?
Tache BÂRCĂ

P r o z ă  s c u r t ă

P a r o d i e

• Dacă adevărata dragoste nu cunoaşte granițe, de ce suntem proboziți 
când sărim gardul la vecină?
• Oare e cazul să-i faci unei femei frumoase curte, dacă ea locuieşte 
la bloc?
• Oare şi cei căzuți de pe Lună trebuie să poarte ochelari de soare?
• Oare ajung să doarmă sub masă oamenii cu scaun la cap?
• Oare ce volum de vin ar încăpea în paharul răbdării?
• Oare expresia „prost ca noaptea” e valabilă şi în cazul nopților polare?
• Oare ce moaşă a tăiat buricul Pământului?
• Oare ce mărime de încălțăminte poartă talpa iadului?
• Oare la ce temperatură a economiei naționale se prepară răbdările 
prăjite?

Grigore DRĂGAN

Î n t r e b ă r i  f ă r ă  r ă s p u n s Sex – business Măgarul și 
dragostea

Stă în crâng asinul
Și se tânguieşte
Că în astă lume
Nimeni nu-l iubeşte.
Lăcrimând de milă, 
Blândele miori
Vin să mi-l aline
C-un buchet de flori:
- Iată, dragă frate,
De la noi… Poftim!
- Pentru ce ispravă?
- Fiindcă… te iubim!
- Mă iubiți?... Asinul
Încurcat de tot
A-nghițit buchetul
Și s-a lins pe bot.

***
Preafrumoase dive
Cu dorințe varii,
Fiți mai selective,
Nu iubiți măgarii!

Ion DIVIZA

F a b u l ă
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Luni, 22 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 Obiectiv comun
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Gala umorului
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Breaking Fake News
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
16.00 Memorialul Durerii
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Adevăruri despre trecut
22.50 Discover România
23.00 Avocatul dumneavoastră
00.30 România… în bucate
01.00 Cântec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Femei de 10, bărbați de 10
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA Euro U21
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu
17.10 Serial: Furtună la palat
18.30 Studio UEFA Euro U21
19.30  

19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Film: Dincolo de lege
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Moştenirea clandestină
01.50 Film: Dincolo de lege
03.30 Levintza
03.54 Sport
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.00 Breaking Fake News
05.25 In grădina Danei
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.45 Discover România
12.00 TelejurnalSport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Descălecați în Carpați
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
19.00 p music în the world
20.00 Concert The best pop music în 
the world
21.00 Reteaua de idoli
22.00 Memorialul Durerii
23.00 Concert The best pop music în 
the world
01.10 Film: Pădurea de fagi
02.45 România… în bucate
03.10 Telejurnal
03.40 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.30 Sănătate cu de toate
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Tezaur
06.35 Abraziv
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
10.30 Serial Iubire de argint
09.15 Moldova de Patrimoniu
09.45 Rapsodia satului
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii

11.00 Bună seara
12.00 F/d
12.30 Purtătorii de cultură
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Chişinău: ieri şi azi
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.45 Respiro
16.00 Magazinul FIFA nr. 2
16.30 F/d
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Concert L. Moraru
18.15 Serial Iubire de argint
19.00 Mesager
19.50 Dimensiunea diplomatică
20.25 Focus. Europa
21.00 Știrile
21.20 Săptămâna sportivă
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.15 Știri Externe
23.40 Serial La patru ace
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii

AgroTV

07:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic
08:00:00 TELEMAGAZIN 
08:15:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
08:30:00 DE LA TRAPĂ LA SAPĂPro-
gram de divertisment 
  09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic
10:00:00  Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 Program AGRO TV România     
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
15:00:00 DATINA STRĂBUNĂ Emisi-
une despre folclor
16:00:00  Program AGRO TV România   
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00  DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
18:00:00 DESPRE NOI, ALTFEL   
Program de divertisment
18:45:00 ȘTIAȚI CĂ? Program educati-
onal /Informativ
19:00:00 STIRI     Program Informativ  
19:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
21:00:00  ȘIRETLICURI DE GRĂDI-
NĂRIT  Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
22:00:00  STIRI     Program Informativ 
22:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
23:30:00  Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ  
02:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
08.45 Gusturile se discuță
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Capitanul America: Primul 
razbunator
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Știrile Pro TV
05.30 Ce se întâmplă, doctore?

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Popcorn Show
10.00 Patrula
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Триггер
13.00 Lupta’n bucate
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping

15.45 America
18.00 Cealaltă Basarabie
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Ora Expertizei
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Lampa fermecată
02.00 Триггер
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Vanturile, Valurile

TV8

05.00 Reporter de Gardă
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Mercur retrograd
09.00 Cutia neagră. Plus
10.00 Efect 9.6
11.00 Dincolo de Nistru
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Знамение

14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Întreabă Ghețu
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Cutia neagră
22.00 Новости
22.30 Punct şi de la capăt
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Знамение
02.30 Știrile TV8
03.15 Sport
03.30 Punct şi de la capăt
04.30 Новости

Național

06.00 Albumul Național
08.00 Film: PLAYBOY
11.15 Teleshopping
11.30 Serial: Iubirea învinge, ep. 29
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 555
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 17
18.30 Știri Național TV
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 558
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 30
21.00 Film: SINGUR CONTRA 
YAKUZA
23.30 Cei şapte ani de masă
01.30 Poamă acră
03.30 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Marți, 23 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
11.00 Dosar România
12.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Europa 360
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste
16.00 Ora Regelui
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Destine ca-n filme
23.00 Investiți în România!
00.30 România… în bucate
01.00 Cântec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Dosar România
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA Euro U21
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Maghiara de pe unu

16.50 Serial: Furtună la palat
18.00 Studio UEFA Euro U21
18.25 Handbal masculin Liga Zimbri-
lor etapa 19
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
22.10 Telecinemateca Darling
00.20 Telejurnal Sport Meteo
01.00 Moştenirea clandestină
02.00 Telecinemateca Darling
04.10 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
04.58 Anchetele comisarului Antones-
cu Docudrama
05.55 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Glasul inimii
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Serial: Cireşarii
11.45 Discover România
12.00 Telejurnal Sport Meteo
12.40 Teleshopping
13.00 Cultura minorităților
13.30 Cap compas
14.00 Documentar: 360°-GEO
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
15.50 Handbal masculin Liga Zimbri-
loretapa 19
17.30 Frați de viță
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
 20.00 Cirque du Soleil: Delirium - 
Canada, 2008
21.00 Destine ca-n filme
22.00 D’ale lu’ Mitică
23.00 Circ du Soleil Delirium - Canada, 
2008
01.10 Film: Sunshine: afacere de 
familie 91’
02.50 România… în bucate
03.15 Telejurnal
03.45 E vremea ta!
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Mic dejun cu un campion
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Purtătorii de cultură
06.35 Acces limitat
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Abraziv
09.35 Chişinău: ieri şi azi
09.45 Dimensiunea diplomatică
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Evantai folcloric
12.00 F/d
12.30 Săptămâna sportivă
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.55 Respiro
16.00 Magazinul copiilor
16.30 Găgăuz ogea
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 stil nou
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Serial Reginele

AgroTV

07:00:00  STIRI     Program Informativ 
07:30:00 TELEMAGAZIN 
07:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
08:00:00  INTILNIREA DE LA 8    
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
09:00:00  STIRI     Program Informativ    
09:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România 
11:00:00 TELEMAGAZIN 
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România 
13:45:00 TELEMAGAZIN 
14:00:00  STIRI     Program Informativ   
14:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show 
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN 
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol  
18:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    

Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
21:00:00  ȘIRETLICURI DE GRĂDI-
NĂRIT  Program de divertisment 
21:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
21:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ   
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Las Fierbinți
22.00 Sef sub acoperire
23.00 Film În mijlocul furtunii
01.30 Știrile Pro TV
02.10 Lecții de viața
03.10 La Măruță
05.00 Las Fierbinți

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Ora Expertizei
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Zerodoi pe TV
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Vanturile, Valurile
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Dora Show
01.30 Lampa fermecată
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Secretele Puterii

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Cutia neagră
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время

11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Рэд
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Cutia neagră
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Efect 9.6
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Рэд
02.30 Știrile TV8
03.15 Sport
03.30 Efect 9.6
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei

09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 30
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 17
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 556
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 18
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 559
20.00 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 31
21.00 Film: PROTECTORUL
22.45 Film: SINGUR CONTRA 
YAKUZA
01.15 Nebuni de iubire
03.00 Albumul Național
04.45 Vouă
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Miercuri, 24 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor - Etapa 19 - Dobrogea Sud - CSM 
Bucuresti
12.35 Natură şi aventură
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Frați de viță
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Handbal masculin - Liga Zim-
brilor - Etapa 19 - Dinamo Bucuresti 
- Potaissa Turda
16.30 Fan urban
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Dosar România
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
22.00 Profesioniştii…
23.00 Articolul VII 22 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cântec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Memorialul Durerii
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Craiova
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Tribuna partidelor parlamentare
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA Euro U21
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Conviețuiri
17.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.13 Serial: Furtună la palat
18.20 Studio UEFA Euro U21
18.53 Live stadion
19.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
B
21.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
A
00.00 Telejurnal Meteo
00.15 Studio UEFA Euro U21
01.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
A
02.50 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
B
04.35 Pro Patria
05.00 Eu pot!
05.55 Vorbeşte corect!
06.00 Vreau să fiu sănătos!

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Ferma
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin Liga Florilor 
MOL etapa 13
17.30 Frați de viță
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
18.55 UEFA Euro U21 Grupa B
21.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
21.55 UEFA Euro U21 Grupa A
00.10 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
03.00 Telejurnal
03.30 E vremea ta!
03.45 Discover România
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Memorialul Durerii

P R O G R A M E  T V
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GAZETA de Chișinău

06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Găgăuz ogea
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Reporter pentru sănătate
09.35 Respiro
09.45 stil nou
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Focus. Europa
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Fii tânăr!
16.30 Russkii mir
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Butonul roşu
21.00 Știrile
21.20 Moldova de Patrimoniu
21.50 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.05 Știri Externe
23.30 La noi în sat

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
08:00:00  ȘIRETLICURI DE GRĂDI-
NĂRIT  Program de divertisment 
08:30:00  HAND MADE  Program de 
divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00  Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural  
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural  
15:15:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor 
16:15:00  Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
18:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 ABC FERMIERULUI   Pro-
gram educational 
20:00:00  ȘIRETLICURI DE GRĂDI-
NĂRIT  Program de divertisment 
20:30:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
20:45:00  HAND MADE  Program de 
divertisment
21:00:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
21:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
23:00:00  DATINA STRĂBUNĂEmisi-
une despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
03:00:00 ABC FERMIERULUI   Pro-
gram educational
03:30:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.45 Teleshoping
14.00 isănătate
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Imperiul leilor
23.00 Film Dusmania
00.40 Știrile Pro TV
01.20 Lecții de viața
02.20 La Măruță
04.00 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping

14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.15 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Lampa fermecată
15.00  Jurnalul orei 15

15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Secretele Puterii
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Șase
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Cabinetul din umbră

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Миддлтон
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Regionalii
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф Миддлтон
02.30 Știrile TV8
03.15 Sport
03.30 Regionalii
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Vouă
08.30 Miezul problemei
09.45 Serial: Dragostea găseşte o cale, 
ep. 31
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 18
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 557
17.15 Serial: Secretul măştii, ep. 19
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 560
20.00 Film: ZIUA A ȘASEA
22.45 Film: NOAPTE EXPLOZIVĂ
00.45 Film: PROTECTORUL
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Joi, 25 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 13 - Minaur Baia Mare - 
Gloria Buzau
12.35 Descălecați în Carpați
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Cântec şi poveste

16.00 Garantat 100%
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 România 9
22.00 Rețeaua de idoli
22.50 Discover România
23.00 A doua Românie 7 ani
00.30 România… în bucate
01.00 Cântec şi poveste
01.55 Engleza la minut
02.00 Adevăruri despre trecut
03.00 Un doctor pentru dumnea-
voastră
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Serial: Furtună la palat
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA Euro U21
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.00 Akzente
15.53 Live stadion
16.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa D
18.00 Studio UEFA Euro U21
19.00 Izolați în România
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.00 România 9
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
C
00.00 Telejurnal Meteo
00.15 Studio UEFA Euro U21
01.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa D
02.50 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa C
04.33 M. A. I. aproape de tine
04.57 Profesioniştii…
05.55 Discover România
06.05 România 9

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Reteaua de idoli
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala Clasa a VIII-a
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 Handbal Feminin Liga Florilor 
MOL etapa 13
17.30 Frați de viță
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
18.55 UEFA Euro U21 Grupa C
21.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
21.55 UEFA Euro U21 Grupa D
00.10 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
03.00 Telejurnal
03.30 E vremea ta!
03.45 Discover România
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Filler călătorie
05.05 Reteaua de idoli
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Russkii mir
06.35 Reporter pentru sănătate
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Zona ARS
09.45 Tezaur
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Butonul roşu
12.00 F/d
12.30 Moldovenii de pretutindeni
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.45 Erudit cafe
16.25 Respiro
16.30 Sub acelaşi cer
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Moldova în eter direct
21.00 Știrile
21.20 Musafirul
21.50 Respiro
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 Acuarela de primăvară. Capela 
corală academică Doina

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
08:00:00 INTILNIREA DE LA 8    
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural 
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show
10:00:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
11:55:00  Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show 
15:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
15:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol    
18:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 DE LA TRAPĂ LA SAPĂPro-
gram de divertisment
20:00:00  INTILNIREA DE LA 8    
Emisiune cu personalitati. Program 
educational/Cultural
21:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
23:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ    
02:30:00 MUZICA PENTRU TOTI 
03:15:00 Program AGRO TV România
 
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.00 Teleshoping
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.35 Gusturile se discuță
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 În Profunzime
22.00 Las Fierbinți
23.15 Film Fraierii
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.20 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV

18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Lacrimi de iubire
21.30 State de România
22.30 La Bloc
23.15 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Lacrimi de iubire
04.00 State de România
04.45 Știrile Pro TV
05.15 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.30 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Secretele Puterii
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Lupta’n bucate
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Cabinetul din umbră
22.00 Pablo Escobar: Baronul raului
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Șase
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
05.00 Dora Show

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Politiсa
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport 
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Пятое время года
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф В стране женщин
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Politiсa
22.00 Новости
22.30 Cutia neagră. Plus
23.30 Вечер. Настоящее время
00.30 Х/ф В стране женщин
02.30 Știrile TV8
03.15 Sport
03.30 Cutia neagră. Plus
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.30 Start show România
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Baronii
14.00 Teleshopping
14.15 Vouă
14.30 Serial: Secretul măştii, ep. 19
15.45 Vouă
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 558
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 561
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 30
21.00 Film: WINNETOU
23.15 Film: ZIUA A ȘASEA
02.00 Miezul problemei
03.15 Albumul Național
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Vineri, 26 martie

TVR Moldova

07.00 Matinalii
09.55 Engleza la minut
10.00 #NuExistaNuSePoate!
10.55 Studio handbal
11.05 Handbal feminin - Liga Florilor 
Mol - Etapa 13 - CSM Bucuresti - SCM 
Craiova
12.35 Drumuri aproape
13.00 Telejurnal Moldova
13.30 Parlamentul Romaniei
14.00 Telejurnal Știri
14.50 Vorbeşte corect!
15.00 Femei de 10, bărbați de 10
16.50 Discover România
17.00 Obiectiv comun
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Punctul pe azi
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
20.50 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
21.00 Gala umorului. Prima parte
22.00 Gala umorului. Partea a 2-a
23.00 Dăruieşte Românie! 3 ani
00.30 A doua emigrare
01.00 Ora Regelui
01.55 Engleza la minut
02.00 Dăruieşte Românie!
03.30 A doua emigrare
04.00 Obiectiv comun
04.55 Capodopere - Galeria de artă 
modernă românească MNAR
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Punctul pe azi

TVR 1

06.55 Cu capu-n zori
09.45 Teleshopping
10.00 Telejurnal regional TVR Cluj
10.45 Discover România
11.00 Adevăruri despre trecut
12.00 Teleshopping
12.30 Parlamentul României
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA Euro U21
14.00 Telejurnal Știri Sport Meteo
14.55 Vorbeşte corect!
15.10 Opre Roma
16.00 Euro polis  
17.00 Vorbeşte corect!
17.15 Serial: Secretul lui Nok-Du
18.30 Studio UEFA Euro U21
19.30 Pe datorie
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
21.10 Film: Supraviețuitori în Infern
22.55 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
23.00 #Creativ
23.30 Fan/Fun urban
00.00 Telejurnal Sport Meteo
00.45 Pe datorie
00.50 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
A
02.40 Film: Supraviețuitori în Infern
04.15 Telejurnal Știri Tema zilei Sport
05.05 Garantat 100%
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Generația Fit
07.30 România… în bucate
08.00 Destine ca-n filme
08.50 Teleshopping
09.00 Teleşcoala
10.00 Documentar: 360°-GEO
11.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic

 15.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
16.00 SerialGlasul inimii
16.50 Poate nu ştiai
17.00 România… în bucate
17.30 Frați de viță
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
19.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
23.00 Drag de România mea!
01.00 Femei de 10, bărbați de 10
03.00 Telejurnal
03.30 E vremea ta!
03.45 Discover România
04.00 Teleşcoala Clasa a XII-a
05.00 Destine ca-n filme
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Cap compas
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Sub acelaşi cer
06.35 Eroi printre oameni
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.15 Portrete în timp
09.45 În ritmul dansului!
10.15 Serial Dragoste de ochii lumii
11.00 Moldova în eter direct
12.00 F/d
12.30 Moldova de Patrimoniu
13.00 Miezul zilei
13.20 Cine vine la noi!
14.15 Respiro
14.30 F/d
15.00 Serial Prețul pasiunii
15.50 Chişinău: ieri şi azi
16.00 Ring star
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 Serial Dragoste de ochii lumii
19.00 Mesager
19.50 Bună seara!
21.00 Știrile
21.20 Zona ARS
21.45 Chişinău: ieri şi azi
22.00 Știrile (rus.)
22.20 Serial Prețul pasiunii
23.10 Știri Externe
23.35 O seară în familie

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ    
07:30:00  TELEMAGAZIN 
07:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
08:00:00  ȘIRETLICURI DE GRĂDI-
NĂRIT  Program de divertisment 
08:30:00  HAND MADE  Program de 
divertisment
08:45:00  SEZONUL DE RECOLTARE  
Program de divertisment
09:00:00 STIRI     Program Informativ   
09:30:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN
11:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
11:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
11:55:00 Program AGRO TV România
13:45:00 TELEMAGAZIN
14:00:00 STIRI     Program Informativ    
14:30:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show  
15:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
16:30:00 Program AGRO TV România
17:00:00 TELEMAGAZIN
17:15:00 LUCRU MANUAL   Program 
de divertisment
17:40:00 DECORURI PENTRU SA-
LON Program de divertisment
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol     
18:30:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment
19:00:00 STIRI     Program Informativ   
19:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
21:00:00  LOST IN MOLDOVA  Serial 
de comedie 
21:20:00  ȘIRETLICURI DE GRĂDI-
NĂRIT  Program de divertisment 
21:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
22:00:00 STIRI     Program Informativ   
22:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
23:00:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
23:55:00 Program AGRO TV România
02:00:00 STIRI     Program Informativ      
02:30:00 ACTUALITATEA LA RA-

P R O G R A M E  T V
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PORT   talk show
03:15:00 Program AGRO TV România
            
ProTV

06.00 Știrile Pro TV
09.15 O seară perfectă
10.30 Teleshopping
10.45 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV cu Valeria Capra
13.15 Teleshopping
13.30 În Profunzime
15.00 Teleshopping
15.15 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
17.45 O seară perfectă
19.00 Știrile Pro TV
21.00 Românii au talent
23.30 Film Capitanul America: Primul 
razbunator
01.00 Știrile Pro TV
01.40 Lecții de viața
02.40 La Măruță
04.40 Vorbeşte lumea

ProTV InterNațional

06.00 Știrile Pro TV
10.30 Vorbeşte lumea
13.00 Știrile Pro TV
14.00 Teleshopping
14.15 Lecții de viața
15.00 La Măruță
17.00 Știrile Pro TV
18.00 Ce spun românii
19.00 Știrile Pro TV
20.30 Românii au talent
23.00 Ce spun românii
00.00 Teleshopping
00.30 La Măruță
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Românii au talent
05.00 Lecții de viața

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.  00 Popcorn Show
10.00 Marea excursie americana
10.20 Paganel
10.45 Teleshopping
11.00 Страна на вкус
12.00 Cabinetul din umbră
14.00 Lampa fermecată
15.00 Jurnalul orei 15
15.30 Teleshopping
15.45 America
17.00 Jurnalul orei 17
17.30 Business Plan
18.00 Ora de Ras
19.00 Jurnalul orei 19
20.00 Триггер
21.00 Zerodoi pe TV
22.00 Cealalta Basarabie
23.00 Jurnalul orei 23
00.00 Asfalt de Moldova
01.00 Ora de Ras
02.00 Marea excursie americana
03.00 Jurnalul orei 3
03.45 America
06.00 Zerodoi pe TV

TV8

05.00 Новости DW

05.15 Politiсa
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Mercur retrograd
09.25 Новости
10.00 Вечер. Настоящее время
11.15 Teleshopping
11.30 Ждем в гости
12.00 Știri pe scurt
12.15 Х/ф Талли
14.30 Teleshopping
14.45 Новости. Коротко
15.00 Politiсa
17.00 Știri cu diana Popa
17.30 Ultima frontieră, ep. 11
18.00 Mercur retrograd
19.00 Știrile TV8
19.45 Sport
20.00 Întreabă Ghețu
22.00 Новости
22.30 Вечер. Настоящее время
23.30 Х/ф Братья
01.30 Știrile TV8
02.15 Știrile din sport
02.30 Х/ф Талли
04.30 Новости

Național

06.00 Vouă
06.15 Albumul Național
08.15 Tradiții de la bunica
09.45 Serial: Iubirea învinge, ep. 30
10.45 Vouă
11.15 Teleshopping
11.30 Baronii
12.45 Teleshopping
13.00 Știri
13.15 Teleshopping
13.30 Specialişti în sănătate
14.00 Teleshopping
14.15 Tradiții de la bunica
16.00 Teleshopping
16.15 Serial: Destine rătăcite, ep. 559
17.15 Miezul problemei
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 562
20.00 Serial: Iubirea învinge, ep. 31
21.00 Film: B. D. ÎN ALERTĂ

23.15 Film: NOAPTE EXPLOZIVĂ
01.15 Miezul problemei
02.30 Albumul Național
04.15 Vouă
04.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Sâmbătă, 27 martie

TVR Moldova

07.00 Drumul lui Lese
07.50 Discover România
08.00 Ferma
08.50 Discover România
09.00 M. A. I aproape de tine
09.30 Cap Compas
10.00 Mic dejun cu un campion
10.50 Discover România
11.00 Exclusiv în România
11.45 Cooltura
12.10 Portret-In memoriam
12.40 Teatru TV
14.00 Telejurnal Știri
14.30 Pe urmele istoriei
15.00 Muzici şi tradiții în Bucureşti
16.35 România veritabilă
17.00 Gari de poveste
17.50 5 minute de istorie
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Mostenirea clandestina
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Documentarul TVRi - Unirea Ba-
sarabiei cu România - 27 Martie 1918
21.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
22.00 Editie speciala - Unirea Basara-
biei cu România
23.00 Film: Neamul Șoimăreştilor
00.50 Discover România
01.00 Destine ca-n filme
02.05 Film: Neamul Șoimăreştilor
03.50 Discover România
04.00 Gari de poveste
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Mostenirea clandestina

TVR 1

07.00 Tezaur folcloric
08.00 Serial: Toate pânzele sus!
09.00 Eu pot!
10.00 Vreau să fiu sănătos!
11.00 Levintza
11.30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei!
12.00 Petmania, ep. 2
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.15 Studio UEFA Euro U21
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Ora regelui
15.30 Cooltura
16.00 Lumea azi
16.30 Banii tăi
17.00 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
17.05 Ai luat plasă!, sez. 1, ep. 3
18.00 Studio UEFA Euro U21
18.53 Live stadion
19.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
A
21.00 Telejurnal Sport
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
A
00.00 Studio UEFA Euro U21
00.50 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
A
02.40 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa 
B
05.30 Fan/Fun urban
06.00 Teleshopping

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Serial: Aventurile lui Mark 
Twain
09.00 MotorVlog
09.30 Generația Fit
10.00 Mic dejun cu un campion
11.00 D’ale lu’ Mitică
12.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
17.00 Frați de viță
17.30 MotorVlog
18.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
18.55 UEFA Euro U21 Grupa B
21.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
21.55 UEFA Euro U21 Grupa B
00.10 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
04.00 Serial: Aventurile lui Mark 
Twain
04.50 Filler calatorie
05.00 D’ale lu’ Mitică
05.55 Poate nu ştiai
06.00 Generația Fit
06.25 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Moldovenii de pretutindeni
06.35 Chişinău: ieri şi azi
06.45 Să luăm aminte…
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Știrile (rus.)
09.10 Reporter pentru sănătate
09.30 Magazinul copiilor
10.00 Fii tânăr!
10.30 În lumea surprizelor
11.20 stil nou
11.55 Respiro
12.00 Moldova de Patrimoniu

12.40 Codul ECO
13.00 Miezul zilei
13.30 Spectacol Take, Ianke şi Cadar
15.25 MeseriAşii
16.00 Artelier
16.30 Art club. (rus.)
17.00 Știrile (rus.)
17.20 Cine vine la noi!
18.15 La noi în sat
19.00 Mesager
19.45 Poezii
20.00 O seară în familie
21.00 Știrile
21.15 Bună dimineața
21.20 Film La patru ace
22.50 Știrile (rus.)
23.10 Știri Externe
23.35 Zapovednik
23.50 Concert în Europa

AgroTV

07:00:00 STIRI     Program Informativ  
07:30:00 TELEMAGAZIN    
07:45:00 DELICIILE   Program de 
divertisment 
08:00:00 MUZICA PENTRU TOTI 
09:00:00 STIRI     Program Informativ    
09:30:00 VERDE-N OCHI   talk show
10:30:00 Program AGRO TV România
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor

 12:15:00 MUZICA PENTRU TOTI 
14:00:00  STIRI     Program Informativ  
14:30:00 Program AGRO TV România
15:00:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
15:30:00  VERDE-N OCHI   talk show 
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00  ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show  
19:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic 
20:00:00 DE LA TRAPĂ LA SAPĂPro-
gram de divertisment
20:30:00 Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural
21:00:00  LOST IN MOLDOVA  Serial 
de comedie 
21:30:00 ZONA VERDE  Program de 
divertisment
22:00:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
22:30:00  RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic 
23:30:00 DATINA STRĂBUNĂEmisiu-
ne despre folclor
00:30:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic 
03:00:00 MUZICA PENTRU TOTI
04:50:00 Program AGRO TV România  

ProTV

06.00 Știrile Pro TV
08.45 O seară perfectă
09.50 Teleshopping
10.05 I like IT
10.35 Superspeed la Pro TV
11.00 isănătate
12.00 Teleshopping
12.15 Film Prietenul meu dinozaur
14.00 Film Evan atotputernicul
16.00 În Profunzime
17.00 Teleshopping
17.15 Românii au talent
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Gusturile se discuță
23.00 Film Warcraft: Inceputul
01.00 Știrile Pro TV Chişinău
01.40 Film Hidalgo şi Oceanul de Foc
03.40 Film Evan atotputernicul

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 La Măruță
11.30 Acasă la Români
12.45 Teleshopping
13.00 Știrile Pro TV
13.15 ApropoTv
14.00 Lecții de viața
15.30 Arena bucătarilor
16.00 Românii au talent
18.00 I likeIT
18.30 Superspeed
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Arena bucătarilor
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.45 Teleshopping
00.15 Lecții de viața
01.00 I likeIT
01.30 Superspeed
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 State de România
04.45 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul orei 7
08.00 Lupta’n bucate
09.00 Asfalt de Moldova
10.00 Teleshopping
10.20 Savoare la Maximum

11.00 M-Adam
12.00 Vanturile, Valurile
14.00 Неизвестная Россия
14.45 Teleshopping
15.00 Ora Expertizei
17.00 Agricool
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Jurnalul săptămânii
20.00 Dora Show
23.00 Jurnalul săptămânii
00.00 Pablo Escobar: Baronul raului
02.00 Dora Show
04.00 Cealalta Basarabie
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Новости DW
05.15 Întreabă Ghețu
07.00 Știrile TV8
07.45 Sport
08.00 Вечер. Настоящее время
09.00 Mercur retrograd
10.00 Autoblog
10.30 Reporter de Gardă
10.45 Teleshopping
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Cutia neagră
15.00 Х/ф Человек ноября
17.00 Corupția în vizor cu Sergiu 
Niculiță
18.00 Д/ф Дело раскрыто. Я знаю 
всех, кто пытался меня убить
19.00 Știri de week-end
19.45 Что это было?
20.45 Х/ф Братья Систерс
23.00 Х/ф Рэмбо 4
01.00 Știri de week-end
01.40 Что это было?
02.30 Х/ф Человек ноября
04.10 Mercur retrograd

Național

06.00 Vouă
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 560
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.45 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.00 Din viața romilor
12.00 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
12.30 Specialişti în sănătate
12.55 Teleshopping
13.15 Tradiții de la bunica
14.15 Teleshopping
16.15 Film: WINNETOU
18.30 Știri + Sport + Meteo
19.00 Serial: Destine rătăcite, ep. 563
20.00 Cei 7 ani de masă
22.00 Nebuni de iubire
23.45 Poamă acră
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii

Duminică, 28 martie

TVR Moldova

07.00 Universul credinței
09.00 Pro Patria
09.30 Pescar hoinar
10.00 În grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultura
12.00 Viața satului
13.00 Discover România
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Știri
14.30 La un pas de România
15.00 Drag de România mea!
17.00 Politică şi delicatețuri
18.00 Telejurnal Moldova
19.00 Conexiuni
19.56 Zi de zi cu părintele Ctin Necula
20.00 Telejurnal Știri+Tema zilei
21.00 Muzici şi tradiții în Bucureşti
22.00 Rețeaua de idoli
22.50 Discover România
23.00 Film: Nemuritorii
00.50 Discover România
01.00 Garantat 100%
02.00 Film: Nemuritorii
03.50 Discover România
04.00 Politică şi delicatețuri
05.00 Telejurnal Moldova
06.00 Conexiuni

TVR 1

07.00 Universul credintei
09.00 M. A. I. aproape de tine
09.30 Pro Patria
10.00 In grădina Danei
10.35 Viața satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului
13.00 Bilant cazuri coronavirus
13.05 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal Sport Meteo
14.30 Politică şi delicatețuri
15.20 Studio UEFA Euro U21
15.53 Live stadion
16.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa C
18.00 Dosar România
19.00 Breaking Fake News
19.35 Sport
19.51 Meteo
19.56 Zi de zi cu părintele Constantin 
Necula
20.00 Telejurnal Sport
21.00 Festivalul Lucreția Ciobanu 2019 
Ediția 4
21.53 Live stadion
22.00 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa D
00.00 Studio UEFA Euro U21
00.50 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa C

02.40 Fotbal - UEFA Euro U21 Grupa D
04.30 Cooltura
05.00 Lumea azi
05.30 Banii tăi
06.00 Ai luat plasă!, ep. 3

TVR 2

07.00 Teleshopping
07.30 România… în bucate
08.00 Repere sacre Duminica Floriilor 
Duminică
09.00 Ferma
10.00 Pescar hoinar
10.30 Natură şi aventură
11.00 Destine ca-n filme
12.00 Frați de viță
12.30 Sănătate cu de toate
13.10 Film: Drum în penumbră

 15.00 Campionatul Mondial de patinaj 
artistic
18.00 Telejurnal
18.35 E vremea ta!
18.55 UEFA Euro U21 Grupa D
21.00 Reteaua de idoli
21.55 UEFA Euro U21 Grupa C
00.00 MotorVlog
00.30 Pescar hoinar
01.10 Film: Drum în penumbră
02.50 Telejurnal
03.20 UEFA Euro U21
05.05 Ferma
05.55 Poate nu ştiai
06.10 Teleshopping

Moldova 1

06.05 Cuvintele credinței
06.55 Bună dimineața
07.00 Știrile
07.10 Bună dimineața
07.30 Știrile
07.35 Bună dimineața
08.00 Știrile
08.10 Bună dimineața
09.00 Domnului să ne rugăm
10.30 Ring star
11.40 La datorie
12.00 Știință şi inovații
12.30 F/d
13.00 Miezul zilei
13.30 O demivorbă
14.00 Rapsodia satului
14.30 Tezaur
14.45 Respiro
15.00 Musafirul
15.30 Erudit cafe
16.10 Codul ECO
16.30 Moldovenii de pretutindeni
17.00 Știrile (rus.)
17.15 Purtătorii de cultură
17.45 Chişinău: ieri şi azi
18.00 Evantai folcloric
19.00 Mesager
20.00 Recital orchestra Plai moldo-
venesc
21.00 Știrile
21.20 Prin muzică în Europa
22.20 Știrile (rus.)
22.40 Serial Reginele
23.30 Dialog Popas între generații. 
E. Doga

AgroTV

06:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic  
07:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural
07:30:00 TELEMAGAZIN    
08:00:00 GOSPODARII MOLDOVEI    
Emisiune despre oamenii de succes din 
domeniul Agrar
09:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic 
10:00:00 ACTUALITATEA LA RA-
PORT   talk show  
11:00:00 TELEMAGAZIN      
11:15:00 MUZICA PENTRU TOTI
14:00:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
14:45:00 ȘTIAȚI CĂ? Program educati-
onal /Informativr  
15:00:00  ZONA VERDE  Program de 
divertisment  
15:30:00 ABC FERMIERULUI   Pro-
gram educational 
16:00:00 PRODUS AUTOHTON    Pro-
gram de divertisment  
16:30:00 TELEMAGAZIN      
16:45:00 Program AGRO TV România
17:45:00 TELEMAGAZIN      
18:00:00 BAȘTINA   - Magazin  
agricol
18:30:00 MUZICA PENTRU TOTI
19:00:00 VERDE-N OCHI   talk show
20:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural 
20:30:00 VIN LA TINE    Program de 
divertisment
21:00:00  LOST IN MOLDOVA  Serial 
de comedie 
21:20:00 Show 9ow!     Program de 
divertisment
22:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic
23:00:00 Emisiune despre folclor
00:00:00 Program AGRO TV România
02:00:00 RETROSPECTIVA SĂPTĂ-
MÂNII   Stiri,  Informativ/Analitic  
03:00:00 Să ne cunoaştem Țara  Edu-
cational/Cultural
03:30:00 BAȘTINA   - Magazin agricol
04:00:00 Program AGRO TV România

ProTV

06.00 Știrile Pro TV Chişinău
07.00 Știrile Pro TV
09.50 Teleshopping
10.00 Ce se întâmplă, doctore?
10.30 Arena bucătarilor
11.00 Film Insula delfinilor
13.00 Teleshopping
13.15 Apropo TV
14.15 Gusturile se discuță
15.35 Teleshopping
15.50 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Știrile Pro TV Chişinău
21.00 Film Capturat
23.15 Film Thor: Intunericul
01.45 Știrile Pro TV Chişinău
02.25 Film Insula delfinilor
04.10 Film Capturat

ProTV InterNațional

06.15 Ce spun românii
07.00 Știrile Pro TV
10.00 Acasă la Români
11.30 Ce spun românii
12.15 Superspeed
12.45 Teleshopping
13.00 Arena bucătarilor
13.30 Lecții de viața
14.25 Știrile Pro TV
14.30 Ce se întâmplă, doctore?
15.00 ApropoTv
16.00 Românii au talent
18.00 România, te iubesc!
19.00 Știrile Pro TV
20.00 Superspeed
20.30 Las Fierbinți
21.30 State de România
22.30 Acasă la Români
23.30 ApropoTv
00.15 Teleshopping
00.45 Ce se întâmplă, doctore?
01.15 România, te iubesc!
02.00 Știrile Pro TV
03.00 Las Fierbinți
04.00 State de România
05.00 Acasă la Români

Jurnal TV

07.00 Jurnalul săptămânii
08.00 Zerodoi pe TV
09.00 Agricool
10.00 Teleshopping
10.20 Детали
11.00 Cealalta Basarabie
12.00 Dora Show
14.00 Смотри в оба
14.45 Teleshopping
15.00 Secretele Puterii
17.00 M-Adam
18.00 Asfalt de Moldova
19.00 Patrula
20.00 Lupta’n bucate
21.00 Ora de Ras
23.00 Patrula
00.00 Pablo Escobar: Baronul  
raului
02.00 Cold Front
03.00 Dora Show
05.00 Ora Expertizei

TV8

05.00 Regionalii
06.00 Что это было?
07.00 Știri de week-end
07.40 Reporter de Gardă
08.00 Autoblog
08.30 Ждем в гости
09.30 Iubeşte viața
10.30 Dincolo de Nistru
11.00 Serial Familia
12.45 Teleshopping
13.00 Politiсa
15.00 Teleshopping
15.15 Punct şi de la capăt
16.00 Х/ф Можно только 
представить
18.00 Кулинарные жемчужины 
Европы
19.00 Știri de week-end
19.45 Cutia neagră. Plus
20.45 Х/ф Счастливое число 
Слевина
23.00 Муз/ф Мерзлая земля
01.00 Știri de week-end
01.40 Cutia neagră. Plus
02.30 Х/ф Можно только 
представить
04.10 Iubeşte viața

Național

06.00 Vouă 
06.30 Baronii
07.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 561
08.00 Teleshopping
08.15 Vouă
08.30 Teleshopping
09.00 Tradiții de la bunica
10.15 Film: B. D. ÎN ALERTĂ
12.30 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
13.00 Start show România
15.45 Stan şi Bran - momente de 
exceptie
16.30 Cei 7 ani de masă
18.30 Știri
19.00 Serial: Destine rătăcite,  
ep. 564
20.00 Film: FRATELE INVIZIBIL
23.00 Start show România
01.45 Albumul Național
03.30 Baronii
05.00 Știri Național TV
05.30 Baronii
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Alegeți 
„GAZETA 
de Chișinău” 
în 2021!

Descoperire

La vârsta mea deja târzie,
Când multe nu-mi mai sunt pe plac,
Nu ştiu cu timpul ce să fac,
Dar, uite, el cu mine ştie... Gheorghe BÂLICI

Instantanee fără măști
suri”, ne-a spus Alex Iordache.

Potrivit fotografului, procesul 
de selecție a fost riguros, ținând 
cont de faptul că acest concurs 
internațional are multe categorii 
şi mulți participanți.  

„Selecția e una complicată, 
competiția având multe categorii 
şi anumite trepte la care sunt tria-
te fotografiile, spre final ajungând 
din ce în ce mai puține. Concursul 
cu toate categoriile lui nu e fina-
lizat. Încă se derulează. Cine ştie, 
poate mai obțin vreun premiu”, a 
menționat Alex Iordache.

El ne-a spus că cel mai impor-
tant pentru un fotograf este să-i 
surprindă „fără măşti” pe oamenii 
pe care-i fotografiază. Să redea 
emoțiile adevărate ale acestora 
prin obiectivul camerei sale.

Alex Iordache este un împăti-
mit al artei fotografice, care l-a 
marcat şi i-a influențat parcur-
sul profesional. Printre cele mai 
cunoscute proiecte ale tânărului 
este şi cel dedicat lucrătorilor me-
dicali din prima linie de luptă cu 
pandemia – „Prinşi în ungher”.

La categoria „Love Story” au 
concurat peste trei mii de partici-
panți cu 8344 de fotografii.

Octavian GRAUR

O balerină din Rusia a dansat 
pe gheață pentru a salva un golf

Dansatoarea Ilmira Bagautdi-
nova a înlocuit una dintre cele mai 
prestigioase scene din Rusia cu 
apele înghețate din Golful Fin-
landei într-un protest artistic îm-
potriva unui proiect de construc-
ție, despre care localnicii spun că 
amenință un habitat natural unic, 
relatează Reuters.

Înfruntând temperaturile foar-
te scăzute în pantofi de balet cu 
poante şi tutu alb, Bagautdinova 
s-a filmat în timp ce interpreta 
arabescuri şi mişcări tip plié pe 
apele înghețate ale Golfului Ba-
tareinaya.

Dansatoarea Teatrului Mari-
insky a postat videoclipul online, 
adăugând muzică din „Lacul Le-
bedelor” de Ceaikovski, o aluzie la 
lebedele care trăiesc în regiunea 
situată la aproximativ 50 de kilo-
metri vest de Sankt Petersburg.

Autoritatea regională din 
Leningrad a declarat pentru 
Reuters că nu a emis o auto-
rizație de construcție în zonă. 
Bagautdinova i-a îndemnat pe 
ruşi să semneze o petiție online 
adresată preşedintelui Vladimir 
Putin prin care să solicite ca golful 
să fie lăsat în starea sa naturală. 

Emil Cioran, personaj de benzi 
desenate în Franța pandemiei

Alex Iordache este artistul care 
face stop-cadru celor mai adevă-
rate emoții şi le dă o haină foto-
grafică. Recent, Alex a ajuns în 
„Best of” şi „Top 1%” cei mai buni 
fotografi la categoria „Love Story”, 
din cadrul concursului internați-
onal „35AWARDS – International 
Photography Awards”.

Contactat de GAZETA de Chi-

şinău, fotograful ne-a spus că nu 
a aspirat la premii, însă este re-
cunoscător că a fost apreciat la 
un nivel atât de înalt.

„Este plăcut să ştiu că am fost 
remarcat. Oricum, atenția mea a 
fost orientată întotdeauna spre 
oamenii pe care-i fotografiez, şi 
nu spre concursuri. Lucrez pentru 
clienții mei. Nu pentru concur-

Emil Cioran a devenit personajul unor benzi de-
senate, însoțite de aforisme inedite ale filosofului 
român, adaptate la atmosfera unui Paris pustiit de 
pandemia de coronavirus. Ambasadorul român în 
Franța, Luca Niculescu, a semnalat apariția cărții 
care conține desenele lui Patrice Reytier şi citate 
ale autorului român stabilit în Franța, descoperite 
în arhivele Centrului Național al Cărții. 

„Emil Cioran, personaj de benzi desenate. Zilele 
acestea a apărut în Franța o BD despre celebrul filozof 
român, «devenit cel mai mare stilist al limbii france-
ze, după Paul Valéry», după cum scrie în prefață. Îl 
vedem pe Cioran plimbându-se printr-un Paris gol 
(ce asemănare cu timpurile noastre!), un personaj 
delicat, fragil, gânditor si, evident, pesimist. Merge 
din Jardin du Luxembourg la Tuileries şi din Cartierul 
Latin în Père Lachaise. Pe fiecare pagină sunt câte trei 
desene, ilustrarea unui aforism. «În muzică şi în poe-
zie, tot ceea ce nu te sfâşie e inutil sau vulgar», spune 
Cioran în fata unei bănci goale. Sau, plimbându-se 
printr-un parc: «ne reîmpăcăm cu poezia de fiecare 
dată când nu ne putem gândi decât la noi înşine». Ori, 
ceva mai încolo, în timp ce coboară o scară: «nici un 
muritor nu ar putea sta în picioare dacă nu s-ar crede 
centrul Universului». Pe unul dintre podurile Senei, 
uitându-se la fluviu, spune: «Omul a ajuns, în cele din 
urmă, într-un stadiu în care merită să dispară».”, a 
scris ambasadorul pe pagina sa de Facebook.

rfi.ro 

C a r i c a t u r a  l a  g a z e t ă


